Styrelsemöte
Ölands Ryttarförening, Tryggestad 22/10 kl. 18.30
Närvarande: My Gillstam, Sofie Jakobsson, Sofie Svensson, Ida Johansson, Håkan
Johansson, Catrin Engberg Tukia, Kirsten Norén, Patrice Berglind Smith.

Mötet Öppnas & Ordförande välkomnar samtliga.
My väljs till sekreterare, protokollet justeras under tiden.
§57. Föreningen säljer fr.om nu Idrottsrabatten, pris 100kr/häfte. Förtjänst: 50% av de första 100,
100% av de 50 sista. Betalas till föreningens Swish 1231993617. Viktigt att de anger Idrottsrabatten i
beskrivningen, gärna även namn på säljaren. Häften utdelat till närvarande på mötet, redovisning ska
ske innan december. Sofie J tar med sig häften till sig om någon vill hämta mer. My har lista på hur
många som hämtats av respektive. Samtliga närvarande styrelsemedlemmar säljer, kontakta valfri
person om ni är intresserade av att köpa. Giltiga t.om. 31/3 2021.

§58. Säker & Trygg förening. Varit möte på Kommunhuset. Info från RF Sisu: finns möjligheter att
bjuda in Therese Möllevi för infokvällar/utveckling. Dokumentet ska kompletteras lite, annars är de
nöjda med vår prestation. Handlingsplan för trauma & kris ska tas fram i styrelsen.

§59. Ridhuset/anläggningen:
- Plåten till Taket varit stoppad pga. Corona. Arbetare har inte varit tillgängliga. Ska komma efter
nästa helg.
- Hela Anläggningen uthyrd 7/11, inlagt i bokningssystem, städning ska ske innan.
- Telefonmöte med harvåterförsäljare till nya ridhuset sker under mötet, beslut köpa in harv till
ridhuset, se paragrafer nedanför.
-Ni som tecknar anläggningkort behöver mejla kassören för inlogg till bokningssystem.
Kassor.orf@gmail.com.
-Påminnelse om att betala medlemsavgift för detta år för aktiva medlemmar.
- Uthyrning av anläggningen:
Tränare ska ha F-skatt & ansvarsförsäkring/utbildning. Bokning sker i bokningssystem,
behörighet fås vid kontakt med kassor.orf@gmail.com , bifoga bekräftelse på F-skatt &
ansvarsförsäkring/ tränarbehörighet.
I nuvarande skick: Ridbana 60x70m eller ridhus 20x40m. Hyra betalas av tränare á
200kr/ påbörjad timma. Ska vara bokat i bokningssystem av hyrestagaren, särskild kalender kommer
att finnas för Bana & Ridhus med val Enskild eller Öppen träning. Icke medlemmar & de medlemmar
som EJ har anläggningskort betalar dessutom engångsavgift/anläggningsavgift.
Hela anläggningen 1750kr/dag, ridhus 20x40m, ridbana & klubblokal.
Klubblokal 650kr/4h.
När nya ridhuset kan inkluderas tas ett nytt beslut om avgift.
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§60. Beslut om att stöd som inkommit för förlorad inkomst pga. Coronapandemin (107tkr), att
kvarvarande belopp för inköp av harv på 10500kr skall användas av stödet. 30tkr används för att
betala del av VA-anslutning till Borgholm Energi. Resterande bidrag används/sparas till
Ridhusbyggnationen/projektet kring detta med kommande inköp.

§61. Beslut om att använda årets sponsorbidrag från Borgholm Energi & Länsförsäkringar Kalmar till
del av inköp för harv till ridhusets underlag, 2m bred för fiberunderlag & för adapter till vanligt drag.

§62. Medlemsmöte/medlemskväll med Therese Möllevi från RF Sisu, på Kalk i Löttorp. Förtäring,
skjuts till och från mötet kommer att finnas, mer info kommer när allt är ordnat. Föreslaget 29/11
söndag kl. 17.00. My tar kontakt med Therese om detta är möjligt.

§63. Tävlingar: Fakturor skall finnas/skickas/överlämnas till kassör för domararvoden, F-skatt. Då vi
annars ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Dressyrtävlingen gick plus, positiv feedback &
bra inlärningstillfälle för inblandade.

§64. Smålands Ridsportförbund: Sofie Svensson var med på möte digitalt. SvRF: Ny regel, under 25
medlemmar får inte föreningar startas eller vara AKTIVA. Ta med till årsmötet: medlemskap i
föreningen måste vara tecknat för anläggningsavgift då förbundet ska ändra regler.

§65. Ekonomi: Tack vare bidragen & stöden från Riksidrottsförbundet, Kommun & Sponsorer har vi
inte gått back ännu. Överskott går till Ridhusprojektet. Inväntar beslut på projektbidrag från
kommunen.

Nästa möte beslutas via styrelsens SMS grupp, sker efter medlemskvällen.

