DAGORDNING STYRELSEMÖTE 21-05-12
Närvarande: Andreas Prins, Charlotta Krall, Elin Tornhagen, Jens
Petersson, Nadia Eriksson, Lisa Malmgren

§67 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
§68 Val av sekreterare
Elin Tornhagen
§69 Val av protokolljusterare
Justeras löpande
§70 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänds
§71 Föregående mötesprotokoll
Inget att uppdatera
Mötesfrågor
§72 Ridhus bygget / anläggningen
Samtal har förts med SvRF, RF-SiSU, samt två oberoende leverantörer/utförare av
underlag/fiber, som meddelar att underlaget behöver korrigeras innan det kan vattnas,
saltas och brukas.
Problemet består av bärlagret, som är ojämt, vilket kommer leda till att fuktigheten i
underlaget kommer vara högt på vissa ställen / lågt på vissa ställen, samt dra mot bortersta
delen av ridhuset, då underlaget även lutar åt denna håll med ca 15 cm.
Skaderisk finns, då det är mycket liten mängd sand/fiber på vissa ställen (ca 3 cm), vilket en
häst lätt kan fösa bort i ett hovtramp eller tex i avsprång/landning vid hinder. Om olycka sker
blir föreningen ansvarig då styrelsen är medvetna om problemet. Därför måste underlaget
korrigeras, vilket inte kan göras om det vattnas först, som byggherren föreslår.
Ordförande har varit i kontakt med eventuella firmor, som kan lösa detta. Mest intressant är
från Växjö. Styrelsen fattar beslut om att kontakta dessa för åtgärd, samt begära ev.
uppskov/avbetalning, för att få in sponsorpengar.

I röst för: Andreas Prins, Charlotta Krall, Jens Petersson, Elin Tornhagen, Sanna Österlund.
suppleanter: Nadia Eriksson, Lisa Malmgren
I röst mot (och istället göra som byggherre föreslår): Sofie Svensson, My Gillstam.
Vederbörande har röstat i sin frånvaro via meddelande till sekreterare.
§73 Sponsorer
Arbetet fortsätter och eventuell sponsring från kontakt av Lotta, Andreas och Jens fortlöper
för förhandling.
§74 Uppföljning idrottshäften – returer
Jens P räknar returer och sammanställer till My.
§75 Ekonomi – kvartalsprognos
Prognosen visar en väl ökad intäkt gentemot föregående år, borträknat är då bidragen till
ridhuset.
§76 Kompensationsstöd RF-SiSu – ansökan
Perioden jan-april, har vi inget att ansöka om. Inväntar period för ölandshoppet.
§77 Röda stallet
Inget att ta upp.
§78 Övriga frågor
Fråga om anläggningskort för perioden nu och framåt har uppkommit. Styrelsen beslutar
följande:
From nu kan man teckna halvårskort som gäller året ut.
Enligt föregående beslut, kan sommargäster lösa anläggningskort för 6 veckor, valfri period
maj-sept, för 1000kr mot att man löser medlemskap.
-

Sofie Svensson undrar gällande ridhuset:
Vem har mätt?
Oberoende och opartisk person, kontaktad av ordförande.
Vart är det mätt och med vad?
Det är mätt på flera olika platser i hela ridhuset med laser-verktyg – Spektra,
nykalibrerad, från Sitech.
Varför sa ingen till direkt?
Utförandet av underlaget har ifrågasatts redan från början av arbetet, innan sanden
blev levererad.
Varför gnällde ingen tidigare på dressyrbanan (bärlagret är detsamma)?
Att vara underlag i sig själv, eller att agera som bärlager till ett annat underlag, kräver
olika metoder av både åtgärder och tillvägagångsätt. En ”bana” ska inte vara packad,
då den ska ha svikt för hästen. Ett bärlager av stenmjöl ska paddas och mätas med

laser för stabilitet och jämnhet för att kunna bära en jämn fuktighet till fibersanden
över hela arenan.
-

För kännedom önskar Sofie S ha protokollfört att, gällande aktiviteter på
anläggningen, anser hon att dessa skall gynna föreningen på något sätt.

Elin T har svarat på detta: - Vi har fått in flertalet nya medlemsavgifter, flera engångsavgifter
och sålt från fiket, genom dem träningar och aktiviteter som skett under de senaste
månaderna på anläggningen.
§79 Nästa styrelsemöte
Bokas in efter inplanerat digitalt medlemsmöte den 30 maj kl. 19:00
§80 Mötet avslutas
Ordförande tackar och avslutar mötet

