DAGORDNING STYRELSEMÖTE 20-03-31
Närvarande: Möte sker via telefonkonferens. Sofie Jakobsson,
My Gillstam, Catrin Tukia, Elin Tornhagen, Sofie Svensson,
Kirsten Norén, Emelie Holmér

§18 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§19 Val av sekreterare
Elin med stöd av My
§20 Val av protokolljusterare
Protokoll skickas via mail för justering till samtliga närvarande
§21 Godkännande av dagordning
Godkänd
§22 Föregående mötesprotokoll
Anna Funkel informerad om vilka träd som ska fällas, avser de träd som står på vår sida
stenmuren samt det som är i stenmuren. Kirsten har pratat med grannen för att dubbelkolla
att inte fel träd tas ner. Anna får veden/träden som fälls.
Sofie Svensson har pratat med återförsäljare av harv till ridhuset men önskar att vi tar
kontakt med honom under ett styrelsemöte som ej är via telefon.
Avvaktar med beslut om ev. försäljning av traktor, harv & släp.
Mötesfrågor
§23 Genomgång av protokoll från medlemsmöte och ställningstagande av uppkomna
frågor
Elin lägger ut på FB om varför ridhuset bygget just nu står stilla (försenade plåtar).
Diskussion gällande bonussystem bordläggs tsv eftersom vi inte kommer kunna anordna
några tävlingar tsv.
Gällande barnkonventionen så ska dessa utdrag visas för två styrelsemedlemmar, och
sedan bockas av i dokument som tillhandahålls av kassören.
Vi diskuterar hur vi ska gå tillväga för att icke-medlemmar ska kunna nyttja anläggningen.
Högre kostnad för icke-medlemmar vid ridning på anläggningen. Krav på medlemskap i

någon(!) förening ansluten till SvRF, då är man försäkrad oavsett var man skadar sig. Alla
som tillfälligt vistas på anläggningen är också försäkrade meddelar Anna Riley på SvRF.
Diskussion om att kunna hyra ut tex endast caféterian för en lägre kostnad. Behövs någon
form av avtal. Vi jobbar fram detta och fortsätter diskussionen nästa möte.
Träningshinder får lov att användas fritt, dock inte tävlingshinder. Man plockar undan efter
sig. Vi kommer på städdagen den 18 april sätta band runt dem hinder som inte ska
användas och göra dem hinder man får lov att använda tillgängliga för medlemmarna.
§24 Beslut gällande öppen bana hoppning 16 april samt programridning 2 maj
Aktiviteterna godkänns. Elin gör inbjudan.
§25 Ridhuset - möte med kommunen. Bidrag kommunstyrelsen 400 tkr
Haft möte på anläggningen med My, Sofie J och Elin. Efter mötet har förslag lagts in till
nästa års budget på att vi ska få bidraget. Beslut tas i början på Juni. Kommunen och
RF-sisu har haft kommunikation med varandra om kommande bidrag.
§26 Ansökan sparbanksstiftelsen 200 tkr
My har gjort ny ansökan.
§27 Boxar Ölandshoppet kostnad fastpris 33.840 + moms
Mail har skickats till jordbruksverket och länsstyrelsen om de har gått ut med
rekommendationer som gör att tävlingar inte får hållas. Är så fallet, behöver avtalet med
mobilboxar ses över för eventuell makulering av faktura. Inväntar svar.
Elin har avbokat samtliga boxar och vidarebefordrat fakturan till Sofie J och My.
§28 Tävlingsläget -Jordbruksverket & Länsstyrelsen kontaktad pga Tävlingsboxarna.
-Tävlingen ej inställd i TDB än, gör förbund eller vi det? Förbundet har ordnat.
-Göra återbetalningar för de som betalat in avgifterna (My). Gjort 20200401.
§29 Boxplatser uthyrning sommaren
Finns två möjliga platser för uthyrning (grundas på antalet hagar tillgängliga). Man betalar
medlemskap 400kr, därefter kostnad 1500kr/månad inkl. kallhyra box, tillträde till anläggning
och ridhus.
§30 Maskroshagen
Förslag om att säga upp avtalet gällande maskroshagen. Alternativt omförhandla.
Avvaktar tsv.

§31 Borgholms energi avgift/räkning avlopp
Fakturan för avlopp läggs i Juni för att kunna diskutera en avbetalningsplan längre fram.
Fakturan är på 179 tkr.
§32 Ravelli
Sofie J har skickat länk på mailen. Där kan man skapa konto som man lägger beställningar
på, som köpare, med hemleverans. Vi har till sista april på oss att göra försäljningar. Arbeta
hemifrån med detta, alla tar sitt ansvar och gör ett försök.
§33 Brandskyddskontrollen Anticimex & åtgärder. Spisens sladd kopplas ur när den inte
används hädanefter. Stora kaffebryggaren i klubblokal plockas ned i skåp & får bara
användas i uttag där det finns timer. Sofie Jakobsson kollar m AX vad som gäller med
Brandsäkert skåp då det gått att ställa dessa saker i en bod innan. Hon kollar även vad de
önskar för åtgärd på utgången från klubblokal mot nya ridhuset. Lamporna i stallet åtgärdas
när elen i ridhuset installeras. Önskan att hyresgästerna som rör sig i stallet om möjligt kan
rengöra elektroniska utrustningen i röda skåpet någon gång per månad för att minska
överhettning & brandrisk.
§34 Inköp av handdukstorkspapper till WC & handtvål (prio för att minska ev
smittorisk), YES, Ajax, Disktrasor. Kalk sponsrar Papper, YES & Tvål. Resten (Ajax &
Wettextrasor) köps in via ICA Klinta inför städdag (om inte någon vill sponsra föreningen).
§35 Pallbockar till Vagnarna istället för att svetsa en specialanordning? Godkännes.
Justerbara pallbockar köps in för att få upp bomvagnarnas drag vid koppling. My & Sofie J
fixar. Lyfts på Borgholm Energis sponsring.
§36 Köpa punkteringsfria däck till skottkärrorna (199-299kr/däck, engångskostnad
istället för att byta ut slangar). Godkännes, sponsring av Borgholm Energi används att
lyfta faktura. My & Sofie J fixar.
§37 Sponsorer. Påskkärringar till Långfredagen på Kalk sökes, föreningen får 5tkr i bidrag.
Kontakta Jakobsson 0709367735 för info.
My gjort ett levande Exceldokument som alla i styrelsen kan fylla i när de kontaktat företag.
§38 Övrigt

Beslut nästa styrelsemöte i Tryggestad 18/4 kl.15 i anslutning till städdagen

Ordförande tackar för dagens styrelsemöte

