Styrelsemöte Ölands Ryttarförening Tryggestad 20-03-03
Närvarande: Sofie Jakobsson, My Gillstam, Catrin Engberg Tukia, Elin Tornhagen,
Sofie Svensson, Kirsten Olsén Noren, Emelie Holmer
§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnas av ordförande
§2. VAL AV MÖTETS SEKRETERARE
Elin Tornhagen
§3. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Elin Tornhagen – justeras löpande under mötet.
§4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkänns
§5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
-

Askarna på anläggningen ska sågas ner. Anna Funkel har erbjudit sig att hjälpa till med detta
– My mailar till henne.
Frågor angående clinic med Ankarkrona, som har löst licens för annan förening. Clinic istället
för Amanda Eriksson längre fram.
Sofie Jakobsson kollar vidare på system för att komma in i ridhuset med exempelvis tagg.
Thoreb flyttat till v. 20 (16-17 maj) och framridning i ridhuset, tävlingen på utebanan.

Mötesfrågor
§6. MEDLEMSMÖTET
Elin har skickat ut inbjudan till alla som betalat medlemsavgift för 2020 till den 29e Mars.
Angående frågan från Facebook om icke medlemmar är välkomna på mötet svarar styrelsen att
mötet är endast för medlemmar men vi tar med oss möjligheten för nya och nyfikna, genom att
bestämma ett datum för ett ”öppet hus” där alla är välkomna. Den 19 april kl11:00. Elin skriver och
skickar inbjudan.
§7. ANLÄGGNINGSKORT
Grundavgift för ridhuset till 2021 per ryttare är 2500 kr årskort med ridning för max 2 hästar.
Licensierade ryttare hos ÖRF kan lösa årskort för 2000 kr. Vid ideellt arbete på arrangemang och
tävlingar för föreningen utgår rabattering av ridhuskort i enlighet med godkänd motion från
årsmötet.
§8. ANLÄGGNINGEN
Anticimex kommer den 4e Mars.
§9. GAMLA RIDHUSET
Diskussion om gamla ridhuset verkligen ska rivas eller renoveras. Problemet kvarstår med bristande
parkering om ridhuset står kvar, vilket är ett av kriterierna för Säker och Trygg förening. Diskussionen
bordläggs tillsvidare.
§10. KOMMUNENS BELSUT OM BIDRAG
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Återremiss, kompletteringar ska göras.
§11. FUNKTIONÄRSLICENS VIA FÖRENINGEN, DOMARE
Ansökan om förbundslegitimation för att ha funktionärslicens genom föreningen skall personen i
fråga själv teckna medlemskap hos föreningen.
§12. TÄVLINGSSEKTIONEN/TÄVLINGAR/INVIGNINGEN
Sofie S, Patrice B-S, Kirsten O-N, Emelie H, Elin T, Inga K
9/3 hålls kurs för sekretariatet med Kalmar hästsportsklubb hos Kirsten kl. 18:30 för Emelie, Kirsten,
Sofie, Elin och Jessica.
Beställning av rosetter behöver göras snarast. My har mailat, beställning sker vid nästa
tävlingssektionsmöte.
§13. TRAKTOR, HARV & KÄRRA
Ska läggas ut till försäljning för att kunna köpa in nytt. Sofie S tar kontakt med eventuell sponsor och
försäljare.
§14. STÄDDAG
Förslag datum 18 april för städning på anläggningen utomhus samt kontroll av hinder.
§15. SPONSORER
Gemensamt ansvar för styrelsen. Information finns på hemsidan om sponsorpaket.
§16. UTBILDNINGAR
För att få gå funktionärsutbildning krävs grundutbildning genom Smålands ridsportförbund. Kurs
finns den 18 april. Anmälan och betalning sker för varje enskild person och inte av föreningen. Elin
och Kirsten är intresserade.
§17. ÅRSMÖTE FÖRBUNDET
Sofie, Annica och Emelie åker på förbundets årsmöte.

Nästa möte
Tisdag den 31 mars kl 18:00

