Styrelsemöte Ölands Ryttarförening 2019-03-31, Tryggestad

Närvarande: Sofie Jakobsson, My Gillstam, Annika Juhnell Bengtsson,
Elin Tornhagen, Kirsten Norén, Emelie Holmer, Jessika Olofsson

§1. Mötet öppnas. Ordförande hälsar samtliga ledamöter välkommen.
§2. Val av sekreterare och justerare. Kirsten blir sekreterare och My justerare.
§3. Godkännande av dagordningen
§4. Senaste protokollet. Gick igenom protokollet.
Mötesfrågor:
§5. Röda stallet: Hans fixar puts, insida o golv på stallet i samband med ridhusbygge.
Sadelkammardörren är bytt. 2 hagar är fixade. Annika får använda beteshagarna där
hennes stängsel sitter. En hyresgäst kommer innan midsommar och stannar en vecka.
Elen skall fixas till hagarna o skåp med eluttag sättas upp. Sofie kollar med Åkerbo El.
§6 Ridhuset. Väntar fortfarande på godkännande av bygglov från kommunen.
§7. Tävlingssektionen.
§8. Ungdomssektionen. Ingen närvarande.
§9. Lån. Lånen ok som tidigare.
§10. Sponsring. Catrin kontaktar Thore Brynielsson om sponsorpengar. Kirsten o My
träffades på Kalk o raggade sponsorer. Sök efter sponsorer fortsätter. Kirsten talar med
Borgens konserver.
§11. Städdagar hölls i Tryggestad då hagarna fixades. Korvgrillning.
§12. Mailadresser. My uppmanar medlemmarna att lämna sina emailadresser.
§13. Ekonomi. Cartin sköter lokstödsansökningarna. Skall skickas in i augusti. SISU sköts
av Annika löpande.
§14. Utbildning. Ansvarig diskuteras och beslutas nästa möte. My och Sofie var på kurs på
Ekerum. Skall gå igenom närmare när fler i styrelsen är närvarande.
§15. Utställare tävling. På Lundegård betalar utställare 500 kr för att få delta och får ha sin
logga med i program och på hemsidan. Gäller från nästa år (2020) I år ber vi om ev. bidrag
på 500 kr.
§16. Övriga frågor
–
–
–

Frågan om busshållplats dröjer
Beslutade att vänta med sadelprovning
En medlemsdags ritt skall hållas i Tryggestad i höst. Ev. i oktober. Vidare planering
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–

skall göras.
Flyers skall fixas. Sofie kollar detta.

–
–
–
–
–

Kvittoskrivning ordnas till tävlingsdagen
Checklista skall finnas till tävlingarna
Uppgifter såsom sand, vattning o bänkar vid banan fördelas av tävlingssektionen.
Ölandshoppet 2020 skall hållas första helgen i maj.
Onsdag 29 maj kl 18.00 fixar vi spån i boxarna inför uppstallningen på Lundegård

§17. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för sig. Nästa möte 12 maj kl. 11.00 i Tryggestad.

