Styrelsemötesprotokoll 2019-08-20 Tryggestad
Närvarande: My Gillstam, Elaine Rosengren, Kirsten Norén, Catrin Engberg Tukia,
Annica Juhnell Bengtsson.

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE.
§ 2. VAL AV SEKRETERARE My väljs till sekreterare.
§ 3. VAL AV JUSTERARE AV PROTOKOLL Protokollet justeras.
§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Godkännes, flytande dagordning.
§ 5. Madeleine Hjortsparre önskar hålla träningar på anläggningen för medlemmar, söndagar.
Innehar F-skattsedel & Tränarbehörighet. Godkännes. My kontaktar Madde för presentation &
upplägg att posta på Facebook & hemsida.
§ 6. 40 liter Diesel köps in till traktorn. Annica fixar & tankar från OK, faktureras. Mackan sladdar
banan, i regel på onsdagar.
§ 7. Beslut att vid offterering ta in minst 3 offerter från olika företag innan beslut.
§ 8. Tävlingssektionen. Vidare arbete? Hur ska fler vilja vara med i sektionen? Förslagsvis hållas på
neutral mötesplats, tydlig delegering av arbetsuppgifter, alla får vara med och påverka. Aktiva i
tävlingssektionen är med & planerar hela tävlingsåret inte endast en tävling. Arbetsbeskrivningen
innefattar att lägga fram föreslagna tävlingarna för styrelsen & komma med önskningar om inköp,
innan de görs. Tävlingar för 2020 ska vara planerade innan oktobers slut. My kontaktar nuvarande
sektion för check.
§ 9. Askarna längs anläggningen. Fått förfrågan/önskan av granne att ta ner dessa då de är i dåligt
skick. Kirsten kollar med företag som flisar trät mot att de får virket.
§ 10. Utbildning & Möten: Idrottsting 11 sept kl 18-21 på Ekerum. Kirsten & Annica kan gå. My
Anmäler dem. Beslut att kontakta Therese Möllevi för konsultation gällande styrelsearbetet.
Förslagsvis på en söndag. Utbildning av funktionärer My mailar kriterier till styrelsen.
§ 11. Eniga om att styrelsen behöver försöka prioritera satta mötesdagar för att undvika att det blir
framskjutet, gäller samtliga. Förslag försöka ha t.ex. första XX-dagen i månaden el liknande.
§ 12. Röda stallet. Josefin blir kvar i stallet.
§ 13. Förfrågan om Körning i ridhuset. Info ska vara bokat i systemet men då ange i
Kommentar/Beskrivning Körning. Detta som första bokare. Sedan ta reda på hur det påverkar
underlaget i nya ridhuset.
Övrigt: My önskar att man interagerar med inläggen som läggs upp på Facebook då kakorna i
programmet gör att det syns oftare i flödet. Detta då infon ska nå ut till fler och inte missas.
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