DAGORDNING STYRELSEMÖTE 21-03-21
Närvarande: Andreas Prins, Elin Tornhagen, Jens Petersson, Nadja
Eriksson, Charlotta Krall, Lisa Malmgren, Sanna Österlund

§34 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§35 Val av sekreterare
Elin Tornhagen
§36 Val av protokolljusterare
Justeras löpande under mötet
§37 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§38 Föregående mötesprotokoll
Skyltar till ridhuset, Krall ska prata med vederbörande under nästa vecka.
Jordbruksverket, konstituerande påskrivet under dagens möte, Elin skannar och skickar till
My, som vidarebefordrar till jordbruksverket.
Öppen bana påsk, begränsas till endast medlemmar, bokas genom bokningssystemet.
100kr för 30 minuter per ekipage.
Vattentunnan Lundegård – Krall/Prins kollar med Ronnie då Amie har problem med sin
traktor
Sargskyddet beställt? Insatt? – Prins ringer till Hans och berättar att vi vill ha detta insatt.
Åkerbo El Röda stallet + tömning gödsel, - ingen än, fortsätter leta.
Anticimex brandskydd – satt upp utrymningsskyltar i nya ridhuset, upplyst vid rampen på
långsidan. Dem efterfrågade brandskyddsprotokollet från bygglovet, Elin har skickat frågan
till Sofie Jakobsson om hon sitter på detta.
Förtydligande anläggningskort – Ok, kan läggas upp.

Mötesfrågor
§39 Månadsbetalning autogiro
Kostnad för programmet 99kr/månaden alltså 1188 kr/år
299kr/månad per person, bindningstid 12 månader finns på förslag.
599kr/månad för familjekort, bindningstid 12 månader.
Jens kollar vidare på det praktiska.
§40 Ridhus bygget / anläggningen
Inväntar underlaget, efter detta är inlagt är det dags för besiktning. Besiktning måste bokas
hos Borgholms kommun. Andreas tar kontakt med kommunen om besiktning samt bokar
möte med kontrollperson Rune.
§41 Tävlingsåret 2021
Ölandshoppet är inställt hos förbundet.
§42 Corona restriktioner / uppdateringar
Tävlingsstoppet förlängt tom 11 april. Övriga aktiviteter rekommenderas att minimeras.
§43 Feriejobb Borgholms kommun
Elin har skickat intresseanmälan till Agneta Östberg på Borgholms kommun.
Perioden blir v. 26-28 och vi tar emot 4-5 st ungdomar om intresset finns.
Arbetsuppgifterna har beskrivits som följande;
Arbetsuppgifter inkluderar målning, lättare snickeri, städning och underhållsarbete, hjälpa till
på aktiviteter för medlemmar.
Charlotte Krall har övertagit kontakten. Info kommer att läggas upp från kommunen.
§44 Träningar
Förfrågan från My angående den bortplockade avgiften för tränare, som hon menar bör ligga
kvar.
Övriga i styrelsen beslutar att avvakta med detta för att få igång verksamheten på träningar
med tränare. Följer upp längre fram och har som stående punkt i dagordningen.
Planering pågår om dressyrträning varannan Söndag med Maria Ljungerstam.
§45 Röda stallet
Se över brandskyddsprotokollet när detta kommer, om ljusrörskåporna.

§46 Möte Therese Möllevi RF-SiSu
6/4 kl. 19:00, länk skickad på mail.
§47 Övriga frågor
”Påskägg” till försäljning som innehåller aktiviteter tex öppen bana biljett / prova på ridning /
trailerträning / löshoppning etc. förfrågan från Annelie A. vidarebefordrar mer info genom
Charlotta Krall.
XLhjälpen, skriva ihopa en ansökan och skicka in för röda stallet. Elin skriver ett utlägg.
Medlemsmöte diskuteras, måste tyvärr avvakta för mindre restriktioner. Medlemmar får
gärna höra av sig till styrelsen om dem vill att något tas upp på möte.
§48 Nästa styrelsemöte
Söndag den 11 april kl. 12:00
§49 Mötet avslutas
Ordförande tackar och avslutar mötet.

