DAGORDNING STYRELSEMÖTE 21-04-11
Närvarande: Andreas Prins, Charlotta Krall, Nadia Eriksson, Jens
Petersson, Lisa Malmgren, Elin Tornhagen, Sofie Svensson

§50 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§51 Val av sekreterare
Elin Tornhagen
§52 Val av protokolljusterare
Justeras löpande under mötet
§53 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§54 Föregående mötesprotokoll
Vattentunnan från Lundegård kom tillbaka till Tryggestad den 10 april.
Anticimex – inget som efterfrågades av kommunen så Sofie J har pratat med Anticimex och
meddelat att detta inte behövs och inte har efterfrågats.
Träningar – görs tillägg i infon om utdrag från belastningsregistret för alla tränare.
Mötesfrågor
§55 Uppföljning möte RF-SiSu
Mötet var bra och uppskattat. Fick flera hemsidor att se över och tips från Therese om stöd
etc. Finns böcker tillgängliga om så önskas, beställning i sådant fall via Therese.
Vid uppkomna frågor till RF- SiSu ska vi koordinera så frågorna går genom kontaktpersonen
(Andreas Prins).
§56 Ridhus bygget / anläggningen
Hans W skulle kommit under veckan och tagit med sig harven, men Hans har inte svarat vid
försök att nå honom. Åkerbo El skulle gjort färdigt elen under föregående vecka, detta har
inte skett. Andreas försöker ta kontakt igen på måndag med båda vederbörande.
Krall lägger ut info på Facebook om nuvarande status.

§57 Sponsorer
Vi har fått in två förslag/offerter från ADT och Skylt & reklam om skyltar i ridhuset.
Fler sponsorer välkomnas pga. rådande ekonomin. Framförallt mot exponering på hemsida
och Facebook.
§58 Uppföljning idrottshäften
Man som köpare, skriver vem man köpt av i sin betalning. Meddelande blir alltså:
Idrottshäfte + säljarens namn.
16 häften har hittills sålt.
§59 Feriejobb Borgholms kommun
Platserna är fullbokade till sommaren, intresset har varit stort. Skolan efterfrågar att vi har
två perioder, diskuterar vidare möjligheten.
En lista på vad som kan göras behövs tas fram samt vilka verktyg som behövs/saknas.
§60 Kontaktperson idrottonline
Elin vidarebefordrar info från Lotta Amnestål till Sanna Ö genom Andreas Prins.
§61 Förbundsstämma SvRF
Sanna anmäler till denna.
§62 Röda stallet
Elin skickar in för renovering till XLhjälpen.
Gödselplattan är tömd.
Marken bakom stallet har man undersökt om varför den inte fått användas.
Miljö och byggnadsnämnden meddelar att det inte finns några beslut på att hagen inte får
användas. I klagomål från intilliggande boende har man (2015?) undersökt angelägenheten
och ansett att hagen kan användas så länge gödselhanteringen sköts.
Dokumenten som finns skickas till övriga styrelsemedlemmar för genomläsning.
§63 Uppföljning Påskveckans aktiviteter
Öppen bana – 14 st betalande.
En som anmält till ridelys påskritt.
§64 Övriga frågor
Fråga om dagpass – utan anläggningskort betalas 100 kr /gång/ekipage.
Auto-giro frågan fortsätter att diskuteras – tas ut till medlemmarna.

Jens och My håller kontakt om corona-stöd som ska ansökas om snart.
Belastningsregister – ha en pärm på kontoret som går att visa upp vid förfrågan.
§65 Nästa styrelsemöte
9 maj i Tryggestad kl. 12:00
§66 Mötet avslutas
Ordförande tackar och avslutar mötet.

