Närvarande: Sofie Jakobsson, My Gillstam, Catrin Tukia, Annica Juhnell Bengtsson, Håkan
Johansson, Elin Tornhagen, Kirsten Norén, Jessica Olofsson, Emelie Holmer
§1. Mötet öppnas. Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna.
§2. Val av sekreterare o justerare Kirsten blir sekreterare o My justerare
§3. Godkännande av dagordningen.
§4 Föregående protokoll. Gick igenom protokollet
Mötesfrågor:
§5 Röda stallet. Lite fixat på röda stallet. Ser ok ut för tillfället. Dörr beställd + trycke och lås. 3000 kr. När den kommer
skall vi anlita någon att sätta dit den .Pga smittorisk skall gödsel ej köras genom stallet till gödselstack. Annika kollar
gödselkärra utanför ridhuset. Sofie frågar PEAB om dom kan ordna så dypölen går att köra förbi med skottkärra. .
§6 Ridhuset.. Ny plan på ridhusritningar skall skickas in där ridhuset ligger 9 meter från gräns mot Molly. Mellan gamla o
nya ridhuset blir det 7 meter. Gamla ridhuset blir parkering för lastbilar o bilar med hästsläp.
§7 Tävlingssektionen. ?
§8 Ungdomssektionen. Håller i godisförsäljning på tävlingar. Jessica försöker tillsammans med Patrice få igång
ungdomssektionen. Skall komma med förslag om dom vill åka till Gbg Horse Show. Patrice kontaktar Jessika. Sofie
kollar vem som håller kontakt med us
§9 Lån. Lånen ok.
§10. Sponsring. Möte på Kalk. My o Kirsten ringer företag om sponsring.
§ 11 Åkerbo Hästklubb. Vi samarbetar gärna om ekonomin går via TDB.
§12. Vi ska ha städdag i Tryggestad 30 - 31 mars. Fixa hagar + städa o röja ute o inne. Korvgrillning. Start kl 11.
§ 13 Mailadresser. Emelie tar reda på mailadresser till medlemmar. Lägger ut på facebook om att vi vill få in mailadresser
§14 Tävlingsresultat. Vi ska skriva o berätta om medlemsframgångar i press, på fb och till årsmöte. Ordna clinic som
uppmuntran. Elaine talar med Amanda Eriksson o Nova vem dom skulle vilja ha. och när det kan passa. Lämnas till
tävlingssektionen.
§15 Anläggningskort. Sommargäster löser medlemskort som stödmedlem 350 kr för att vara försäkrade. Ridhusavgift
betalas vid användning . My meddelar detta till Tessan o Elin.
§16 Övriga frågor. Elin. Annika o Catrin lagar elsladden till hagarna, som ligger olämpligt.
Sofie kollar övergångsställe vid busshållplatsen i Tryggestad.
Emelie förhör sig om sadelprovning och bokar eventuellt.
§17 Mötet avslutas. Ordföranden tackar för sig.
Nästa möte sö 31 mars kl 11.00 i samband med städdag.

