Medlemsmöte sker via teams.
Mötet sker utan protokoll och används som ett möte för uppdatering och att bolla idéer
och tankar.
Ordförande meddelar:
Ridhuset har tagit lång tid att färdigställa. Försening har skett pga. åtgärder som tillkommit
efter kontrollbesiktning. Papper har därför inte kunnat lämnas in till kommunen tidigare.
Majoriteten av styrelsen har inte varit nöjda med underlaget. Detta pga. att det finns en
höjdskillnad mellan 10-15 cm från ände till ände. Det är även olika djupt/grunt till terrassen
runt om i hela ridhuset. Detta har SvRF samt 4 andra leverantörer av underlag lämnat sin
åsikt om och alla är överens om att det inte är okej eller kommer att hålla.
Då inget finns specificerat i avtalet med byggherren, så har vi valt att ta in utomstående för
att korrigera detta. Vi har valt att korrigera pga. skaderisken, som vi vill minimera, samt för
hållbarheten av underlaget. Dem som ska korrigera underlaget kommer nu på måndag 31/5,
och arbetet kommer ta ca 2-3 dagar. Sedan ska det vattnas och rullvältas och papper ifrån
kommunen för godkännande ska komma åter till föreningen.
Kostanden för underlagets korrigering, beräknas bli ca 30.000 kr. Sparbanksstiftelsen har
godkänt bidragsansökan för detta och kommer ersätta föreningen med 30.000 kr.
Viktigt att tänka på: Ta bort bajs efter sig, då detta förstör underlaget. Det obehandlade
virket behöver målas. Läktare – sponsorer behöver letas för virke och sponsor eller ideell
kraft till att byggas lite längre fram.
Medlemsfråga om kvalitén på fiberunderlaget. Detta skickades på analys till Expåra, som
meddelar att underlaget är ett billigare alternativ på marknaden, inget som Expåra själva
säljer, men det är ett okej fiber. I framtiden är det ok att fylla på med bättre fiber-material.
Medlemsfråga om budgeten för ridhuset: Kostanden stämmer överens med offerten.
Tillkommen kostnad är för sargskyddet. Ridhuset är betalt till fullo till byggherren.
Aktiviteter i sommar:
-

Pay and jump
Pay and ride
Clinic ?
Sommararbetare genom kommunen (skol-ungdomar)

Medlemsfråga om Equipen och vilka som är utbildade inom denna.
Elin, Sanna bla. Kontakt finns även till Kim Fors (operating manager Equipe).
RF-sisu har massor med stöd och utbildningar tillgängliga för oss alla.
Idrottshäften, finns 100 st kvar som vi får full avans på. Även tecknat för ny period.
Sponsorer: kontrollera vilka hinder, som finns tillgängliga för sponsring på nytt, vilka som är
sponsrade för och vilka som går att måla om. Skyltar för sponsorer till inuti nya ridhuset är

framförhandlat av tryckföretag till ett bra pris. Sponsor-avtal kommer skrivas i nytt format
och läggas ut på hemsidan.
Förslag på invignings-grupp, som vidarekopplas genom FB.
Kan fler harva ridhuset/bana är det önskvärt.
Vi tackar och avslutar medlemsmötet för denna gången.

