DAGORDNING STYRELSEMÖTE 21-03-07
Närvarande: Andreas Prins, Elin Tornhagen, Jens Petersson, Nadja
Eriksson, Charlotta Krall, Sanna Österlund, My Gillstam (länk)

§18 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§19 Val av sekreterare
Elin Tornhagen
§20 Val av protokolljusterare
Justeras löpande under mötet
§21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§22 Föregående mötesprotokoll
Sponsoravtalen - skyltar till ridhuset, Krall kollar med företag som tillverkar skyltar om de vill
ha plats mot att dem ger fördelaktiga priser till sponsorer som vill tillverka skylt. Kontrakt på
flera år som faktureras i mindre summor.
Ridhuset underlag, frågor har uppkommit om utförandet. Elin kollar med Sofie J och Kirsten
om vad som är sagt tidigare. Återkommer.
Andreas hämtar idrottshäften som senare delas ut. Viktig att man skriver namn på säljaren
vid betalning.
Mötesfrågor
§23 Ekonomi
Just nu tajt ekonomiskt och vi behöver utveckla arbetet för fler intäkter under året.
§24 Ridhus bygget / anläggningen

§24:1 Invigning - Sponsorerna
Bjuder in gamla styrelsen och Borgholms kommun för ceremoni med bandklipp och
invigning. Tas upp åter när ridhuset är klart.
§24:2 Jordbruksverket anläggning
Nya regler för registrering och identifiering av hästar
Den 21 april 2021 börjar nya regler gälla. Du som har en anläggning med hästar ska registrera
anläggningen hos oss senast den 21 april. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten
m.m.
De nya reglerna innebär också att hästar som märks från och med den 21 april ska märkas
med chip som visar landskod. Tidigare har det inte behövts landskod. Hästar som är märkta
och/eller har hästpass i enlighet med nuvarande regler behöver inte märkas om efter den 21
april.
Hästen ska dessutom få ett hästpass utfärdat i sitt födelseland. Den kan sedan stambokföras i
ett annat land.

§24:3 Fullmakt jordbruksverket
Efter underskrivet konstituerande protokoll, skickas fullmakts-ansökan in. My skickar vidare
till Andreas. Uppstallade i röda stallet skickar uppgifter till Andreas.
§25 Tävlingsåret 2021
Öppen bana - enkelt, bra intäkt och uppskattat. Corona-säkert.
Man kan använda bokningssystemet och lägga i en egen grupp. Behörighet ges vid
anmälan. Där kan man själv boka sin tid man önskar rida. Går även att följa upp betalande.
Efter avslutad öppen bana tas grupp och behörigheter bort.
§25:1 Ölandshoppet / Thoreb
Fortsätter på spåret med invigning, en-dags tävling hoppning i nya ridhuset när detta blir
aktuellt.
Då förbundet har meddelat att deras kommande tävlingsrestriktioner, sker med två-tre
veckors intervaller, kommer det bli en omöjlighet för klubben att planera och genomföra
Ölandshoppet. Pga detta måste vi tyvärr ställa in Ölandshoppet även i år.
§25:2 Påsk hoppning/dressyr P&J P&R
31 mars uppsättning av bana kl. 17:00. Krall fixar bana och banskiss. Elin fixar inbjudan.
Hörs i gruppen om att hinna salta banan innan. Elin kollar med Micke om vattentunna som
tillhör ÖRF finns på Lundegård. (finns, måste hämtas med traktor.)
§26 Corona restriktioner / uppdateringar

Tävlingsstopp tom 31 mars, därför kommer uppdateringar med två veckors intervaller.
§27 Feriejobb Borgholms kommun
4 timmar måndag till fredag, endast dagtid. 3 veckor. Elin
mailar till kommunen att vi är intresserade.
§28 Sargskydd / lock beslut
Styrelsen beslutar att sargskydd ska köpas in. Samtal med Hans W ska göras för att
diskutera inköpet och monteringen av denna i samband med underlagets utförande.
Ordförande tar kontakt med kontrollansvarig för bygget - Rune Karlsson.
§29 Idrottsrabatten
Andreas hämtar tidigast 23/3 och ansvarar för att häftena delas ut.
§30 Röda stallet
Andreas tar kontakt med Åkerbo El om elen.
Tömning av gödselstacken diskuteras. Hjälps åt att höra oss för om detta. Ska föreningen
stå för en del av tömningen då ridhusets kärror töms här? Fortsätter diskussionen när vi
hittat någon som kan tömma. Lägga ut om företag vill tömma som sponsring mot reklam på
Facebook/hemsida?
§31 Övrigt
Anticimex kommer på tisdag för brandskyddskontroll inkl. det nya ridhuset. Elin har bokat
mötet och träffar dem på anläggningen.
Förtydligande av anläggningskortet på hemsidan. Elin skriver ett förtydligande om vad som
gäller vid anläggningskort då detta har missuppfattats på flera håll.
Förslag om månadsbetalning som är dyrare årsvis, men underlättar för familjen. Kassören
fakturerar alla fakturerar samtidigt för att underlätta det administrativa. Diskuteras fram en
lösning nästa styrelsemöte.
Avgift för tränare, som håller träningar, plockas bort. Rutiner kommer finnas i förtydligandet
på hemsidan.
§32 Nästa styrelsemöte
21/3 kl 12:00 i Tryggestad
§33 Mötet avslutas
Ordförande tackar och avslutar mötet

