Styrelsemötesprotokoll 2020-01-25 Tryggestad
Närvarande: My Gillstam, Sofie Jakobsson, Kirsten Noren, Annica J Bengtsson,
Patrice Berglind Smith.

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE.
§ 2. VAL AV SEKRETERARE My väljs till sekreterare.
§ 3. VAL AV JUSTERARE AV PROTOKOLL Protokollet justeras under tiden.
§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Godkännes.
§ 5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Askarna sågas ner. Ved blir över. Återkopplar när datum är klart.
Ankarcrona träning; Sofie Svensson påminns.
Bidragssökandet är inlämnat & diariefört till Kommunen.
Traumautbildning som Annica & Patrice varit på. Försäkringsansvarig är Kassören och
det ska läggas in i dokumentet.
Kosta Boda blev inställt då folk inte kunde OSA om de kunde komma. För att vi sedan
skulle veta totala kostnaden och vad som kunde täckas av Sisu.
MC- träffen, lämnas tillsvidare då ingen som var med på mötet är här. Föreningen får
betalt för funktionärsarbeten under den helgen.
Catrin ska kolla med Thore om sommarhagarna.
Ölandslego fortsätter.
Anläggningsunderhåll när anläggningen är klar t.ex. 55+ som kan fakturera för arbetet.
Ansvar som innehavare av Anläggningskort.
Sofie arbetar på offert m Kameraövervakning & Tagg för nyttjande av anläggningen.
Mötesfrågor
§ 6. SMÅLANDSIDROTTEN sammanslagning av RF & Sisu= RF/SiSU Småland
Möte Säker & Trygg/Barnkonventionen 4/2 kl 18-21. Calmar Stadshotell anm innan
27/1. Catrin är anmäld. Kirre ska kontakta Sofie om hon kan.
§ 7. TÄVLINGSSEKTIONEN
Flytta Thoreb till v 20.
Propparna behöver komma ut.
TO DO Lista för Ölandshoppet. Sofie J kan kolla med Micke om vi får köra dit tidigare
med saker. Sofie J har ordnat så att hindren blir flyttade söndagen vid tävlingen för att Thoreb hålls
tätt inpå efter.
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Förslag Meetingavgift samt en Boxavgift (1450kr). Detta då tdb & Swedbank har höga
avgifter i och med nya rutinerna. Kirsten kollar vidare.
Tävlingssektionen inkomma med sammanfattning av ÖRFs tävlingsår 2019. Skicka till
My innan 1 febr.
§ 8. SPONSRING Behöver hjälpas åt ringa runt till olika företag. 3000kr+5000kr+10000kr. My
uppdaterar dokument & fakturerar när infon inkommit men avsäger sig övriga uppgifter gällande
sponsringen.
§9. EKONOMI LOK Stöd godkänt för HT 19. Ca 8000kr. Påminner om att skriva ner aktiviteter med tre
7-25 åringar löpande.
§10. ANLÄGGNINGSKORT 2020 när ridhuset är klart och får användas.
Medlemskap krävs.
Årskort 2500kr.
Halvårskort 1500kr.
Tillägg per häst 2; 700kr, Häst nr 3-5; 500kr/häst.
Engångsridning medlem 100kr.
Enskild ridning dvs. bokning av hela ridhuset 150kr vid anläggningskort.
Enskild ridning dvs. bokning av hela ridhuset 200kr utan anläggningskort.
Vid fler än 5 stycken hästar eller vid verksamhet ska förhandling ske med Styrelsen.
§11. RIDHUSBYGGET fortskrider.
§12. MÖTE BEAB 27/1 i Borgholm. My, Sofie & Håkan är anmälda att de kommer
§13. RÖDA STALLET Komplettera m hyresgäst, kontrakt ska skrivas.
§14. FULLMAKT att gå igenom dokumenten på hemsidan och ändra på hemsidan.

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 23/2 kl. 12 i Tryggestad.

