DAGORDNING MEDLEMSMÖTE 2020-03-29
Närvarande: Elin Tornhagen, Emelie Holmér, Molly Holmér,
Kirsten Norén, Anna Funkel, Savannah Funkel, Sanna
Österlund, Therese Markström, Annelie Andersson
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande
Elin Tornhagen
§3 Val av sekreterare
Sanna Österlund
§4 Val av protokolljusterare
Kirsten Norén och Therese Markström
§5 Ridhus och avgifter anläggningskort
Plåtarna till ridhuset är försenade, pga detta står bygget just nu stilla. Tanken
med gamla ridhuset är att det ska rivas för att ge plats åt parkering. Det framkommer
önskemål om att ha kvar även det gamla ridhuset. Vi diskuterar och tar frågan
vidare. Det är mycket som behöver åtgärdas, bla taket, underlaget, sargen samt
mögel- och fuktskador.
- §5:01 avgift för perioden 1 maj 2020 - 31 dec 2020 kan erhållas med 1000
sek per person (beslut från årsmöte)
- §5:02 avgift anläggningskort from 2021 löses för 2500 sek per person
inkluderande 2 hästar (beslut från styrelsemöte 3 mars)
- §5:03 Licensierade ryttare hos ÖRF kan lösa anläggningskort för 2000 sek.
§6 Bonussystem
- Vid ideellt arbete som funktionär på tävlingar, avges 5% rabattering per 6 h
till nästkommande års anläggningskort. Maximal nedsättning med 20%.
(beslut från årsmöte)
- Diskussion ska föras vidare om vilket typ av system skulle kunna finnas för
dem som inte vill lösa anläggningskort men ändå vill arbeta ideellt. För vidare
frågan till styrelsen för diskussion. Förslag välkomnas från medlemmarna via
mail. Kolla över hur andra föreningar gör.
§7 Vad är en ideell förening och varför finns vi till?
- §7:01 Vem riktar sig verksamheten till?
Vi är alla överens om att arbetet ska vara för våra barn och ungdomar i
föreningen.

-

-

§7:02 Vad erbjuds och/eller vad vill vi uppnå? Varför och hur når vi dit?
Vi vill kunna erbjuda aktiviteter och utveckling, samt kunna knyta band och
kontakt med varandra för att ha en aktiv förening med gemensakp, öppenhet
och kamratskap.
§7:03 Värdegrund - vilka ska våra ledord?
Gemenskap, öppenhet, kommunikation
§7:04 Kommunikation - hur ska vi kommunicera internt?
Viktigt att alla tar sitt ansvar och pratar med varandra - inte om varandra. Om
man upplever att någon beter sig på ett olämpligt sätt, ska man kunna ta
kontakt med någon i styrelsen för att det ska uppmärksammas. För att nå ut
till medlemmarna beslutar vi att skapa en aktivitetsgrupp på facebook, utanför
föreningens sida, där alla kan se varandras inlägg och skapa eller
kommunicera om vilka aktiviteter som kan komma att hållas på anläggningen.
Detta för att nå ut till alla, och för att man som medlem ska veta vilka andra
medlemmar som finns i föreningen. Elin skapar denna grupp och bjuder in.

§8 Ungdomssektionen
- §8:01 Vilka ungdomar finns i föreningen?
Just nu består ungdomssektionen av 13 ungdomar. Förslag om
subventionering på någon bekostad aktivitet mot att man aktiverar sig i
ungdomssektionen.
- §8:02 Vad kan vi göra för att skapa en öppen, inkluderande och trygg
verksamhet?
Vara tydligare med informationen som förmedlas och lägga ut information
mer frekvent. Hålla god ton i inlägg och få alla att känna sig välkomna.
- §8:03 Hur agerar vi för att alla ska känna sig inkluderade, oavsett
nivå/ambition?
Förslag om att fokusera på avsuttna aktiviteter.
- §8:04 Hur vill vi hantera konflikter och händelser som strider mot
anvisningarna för barn- och ungdomsidrott?
Ta upp och förmedla till styrelsen, som ansvarar för eventuell åtgärd.
- §8:05 Förslag på händelser/utveckling/gemenskap
Käpphäst-tävling, skattjakt, frågesport, Loppis, “säker häst”, grooming kurs,
kick-off, ridläger, öppen bana.
- §8:06 Ekonomisk hjälp från RF-SISU Småland
Hjälper till med stöd för alla aktiviteter som är till för våra barn och
ungdomar.
§9 Barnkonventionen
- 9:01 Utdrag från belastningsregister skall visas upp från alla som på något
sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar inom verksamheten.
- 9:02 Vilka ska se utdragen?

-

9:03 Hur ska de dokumenteras och sparas?
9:04 Hur ofta ska vi begära utdragen?
9:05 Om det finns något i utdraget - hur gör vi då?
Informationen framförd till närvarande och frågorna skickas vidare för beslut
till styrelsen.

§10 Säker och trygg förening
Vi pratar om försäkringar och vad som ingår i medlemsförsäkringen. Har vi verkligen
fått rätt information om icke-medlemmar vill rida på anläggningen och betalar avgift
för tex en dag? Finns det någon lösning?
Detta för att skapa bättre gemenskap för våra barn och unga och ha bra kontakt med
medlemmar i andra klubbar så att vi kan ha gemensamma aktiviteter på
anläggningen.
Kan deras egna försäkring gälla då?
Kan man lösa “dag-medlemskap”?
Vad gäller på tävling när icke-medlemmar rider på anläggningen?
För att få bättre aktivitet och fler som använder vår anläggning behöver vi diskutera
fram en lösning på problemet - vad krävs för att man ska kunna nyttja anläggningen
om man inte är medlem?
Hur fungerar det när en tränare kommer för att hålla träningar och icke-medlemmar
rider?
§11 Övrigt
Förslag om att hyra ut även caféterian, alternativt endast utebanan för en mindre
kostnad än hela anläggningen. Tidigare har det skett uthyrning för tex möten och
kalas.
Bättre uppdatering önskas på Facebook och hemsida för att följa vad som händer
med tex bygget och på anläggningen. Vill man lägga upp något i huvudflödet på
facebook kan man kontakta administratörerna så fixar dem detta. Bilder kan skickas
från medlemmarna till Elin för att läggas upp i händelser på hemsidan.
Man får lov att bygga bana och använda hinder, även tex dressyrstaket, så länge man
plockar undan efter sig. Är man flera som vill tex hoppa bana eller träna
dressyrprogram, kan man lägga ut om detta för att fler ska kunna komma och ta del
av detta.

Vi kommer bjuda in till öppen bana under påsklovet den 16 april för alla som vill. Vi
hjälps åt att bygga och sedan får man hoppa två åt gången. Elin lägger ut information
på hemsidan och Facebook. Vi tar detaljer i aktivitetsgrupp på Facebook.
Programridning med dressyrstaket på fullskalig bana den 2 maj. Ta kontakt med
någon som kan komma och hjälpa till med bedömning. Grillning och annan aktivitet
planeras i aktivitetsgrupp.
Mötet avslutas och vi tackar alla medverkande!

