Styrelsemötesprotokoll

Tryggestad 2019-07-02

Närvarande: My Gillstam, Kirsten Norén, Emelie Holmer, Jessica Olofsson, Elin
Tornhagen, Annica Juhnell Bengtsson.
§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE.
§ 2. VAL AV SEKRETERARE My väljs till sekreterare.
§ 3. VAL AV JUSTERARE AV PROTOKOLL Protokollet justeras under tiden mötet hålls.
§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Godkännes.
§ 5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL Läses upp. Flera punkter återkopplas i detta protokoll. Håkan fixat
fyllnadsmassan bredvid Röda Stallet.
§ 6. RIDHUSET Fått beviljat bygglov. Skrivit på kontrakt med Hans Westergren angående Ridhus+
underlag/Fiber. Påbörjar markberedning och gjutning under hösten. Underlaget kan komma tidigare,
då förvaras det i gamla ridhuset. Han återkopplar om det blir fallet och att de med anläggningskort
informeras.
Styrelsen beslutar att uppta lån om 1400tkr mot pantbrev i Tryggestad 2:12. Ett byggnadskreditiv är
aktuellt då fakturor från ridhuset kommer att komma retroaktivt vid varje utfört moment. Saknas ca
650tkr för att ekonomin i projektet ska gå ihop. Möte med kommunen kommer att ske igen under
hösten & My fortsätter att söka ur fler fonder & stiftelser under sommaren och kontaktar företag
efter semestrarna. Allmänna arvsfonden gjorde avslag på vår ansökan då vi inte ska starta någon ny
verksamhet för vår förening & att det finns liknande byggnader på orten. Beslut använda de medel
som finns i banken för att betala första fakturan i projektet.
§ 7. TÄVLINGSSEKTIONEN Elin utträtt ur tävlingssektion. Styrelsen beslutar att ha höstens tävlingar,
önskar lägre klasser i dressyren. Är domare etc. bokade? Emma A kan hjälpa till med det tekniska
inför tävlingarna. Sofie J kollar med Eva-Lotta Knutsson om hjälp i sekretariatet på tävlingsplatsen.
Dressyren ca 15-20funktionärer, 8-10 personer från Styrelsen m familj kan hjälpa till under dressyren.
Byggherre lovar att inga maskiner ska finnas på området och att det endast är en gjuten sarg vid
ridhuset. Han sätter upp infoskylt om att det byggs.
Tävlingssektionen Önskar mer medlemmar i sektionen, hur ska det bli fler i sektionen? Styrelsen
önskar skriftliga Protokoll från sektionen efter varje möte, tydlig planering och uppstrukturerat, vem
som gör vad, hur många behövs vid varje tävling? Budget inför tävlingar, förväntade kostnader från
Domare & Funktionärer samt återkoppling till Styrelsen för beslut. Hur många personer till Thoreb
behövs? Uppmana i Propp till Ölandshoppet att ta med egen skottkärra och grep då årets antal var
lagom enl de på plats i styrelsen.
Tidtagningen på tävlingarna: Inte internet som är fel, är datorn, gammal och används för sällan.
Behövs annan dator, någon som kan låna ut? Kassör kan låna ut och Elin om de är på plats. Ej
möjlighet ekonomiskt med ny dator för tillfället.
Tävlingssektionen får kolla på kostnad för två stödhjul till Bomvagnarna & två stödfötter till
sekretariatsvagnen och återkopplar till nästa styrelsemöte.
Kirsten lånar ut Ölandsflagga till Tävlingarna.
§ 8. RÖKFRI ANLÄGGNING fr.om. 1 juli ny lagstiftning.
§ 9. UTBILDNING. My mailat med Anna på förbundet om Equipeutbildning. De kan erbjuda det under
hösten, tidigast november. Upptar kontakt gällande Funktionärsutbildning.

Styrelsemötesprotokoll

Tryggestad 2019-07-02

§ 10. SÄKER & TRYGG FÖRENING Sofie J pratat med Ilko om övergångsställe. Trafikverket har
kontaktats men inget svar därifrån än.
§ 11. EKONOMI & BIDRAG. LOK stödsansökan t.om. 30/6 ska vara inskickat senast i augusti. My
ordnar så att det skickas in. Några träningar kvar att lägga in.
§ 12. RÖDA STALLET Står utan hyresgäst fr.om 1 september. Ansvarig för röda stallet? Beslut avvakta
med uthyrning av röda stallet tillsvidare. Inventeringsdag i stallet under hösten och efter tävlingarna.
§ 13. FUNKTINÄRSAKTIVITET/ MIDDAG/ Fest efter tävlingarna i höst förslag 5/10. Styrelse på plats
eniga om att Kalk Kök & Bar AB tillfrågas. Smålandsidrotten kontaktas. Sponsra Skjuts från Borgholm,
Tomasbuss/ Silverstrands?
§ 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- Ungdomssektionen, hur är läget? Vara med under något möte?
- Sadelprovning & Föreläsning med häst tillsammans med Certifierad hästmassör och sadelprovare
Elin Tornhagen i oktober. Ideellt från Elins sida mot att hon får exponering på hemsidan. Kirsten kan
ordna sadlar via kontakter. Elin ansvarig för projektet.
- Ölandslego, ska vara här varje torsdag klippa gräs och trimma. Kan variera beroende på dagsform
om de kommer och vad de gör.

Nästa Möte i Tryggestad 7/8 kl 18.30 Tävlingssektionen bjuds in.
Mötet avslutas.

