Protokoll nr 3 Ölands Ryttarförening 2012-03-05
Närvarande:

Birger Ramnebrink
Malin Widen
Stina Johansson
Nina Andersson - Junkka
Maria Nygren Johansson
Therese markström
Viking Fransen
Ing-Britt Andersson
Bengt Gustavsson
Stefan Andersson – Junkka
Helena Karlsson - Sponsring

§1

Birger Ramnebrink hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes med följande tillägg.
Ing Britt ang Typsnitt/loga på dokument från ÖRF.
Hästaktiviteter – Therese Markström
Färdigställande av köket.

§3

Bengt informerar om de bidrag som ÖRF idag erhåller ex. LOK-stöd,
anläggningsbidrag och SISU.Det är av yttersta vikt att ÖRF fortsätter att inom .
Klubben ska även undersöka möjligheten att erhålla externa medel på andra
håll.
Beslutades att inbjuda Sten Axel Persson så han kan berätta om de olika
bidragen klubben hittills har erhållit.
Helena Karlsson informerar om Projekt mot sponsorer nu anses färdigt.
2 (två) nya hinder kommer på vårens tävlingar att presenteras det är
Liljas och Lantmännen. Totalt så har klubben 12 (tolv) st sponsorhinder.
Helena avgår i sponsorgruppen och Patrik Gustavsson är positiv till att ta över
efter henne. Viktigt är en kontinuerlig kontakt med styrelsen ex genom
kontaktperson. Styrelsen diskuterar och återkommer till Helena med förslag.
Viktigt att vi som Förening ger tillbaka till våra sponsorer.
Ett förslag ska utarbetas i vår.

§4

Ekonomi: Bengt ska bygga en hindervagn till de tunga infångarna, kostnaden
blir c:a 3000 kr.
Beslutades att Bengt köper in det som behövs.
Beslutades. Att Sekreteraren ska ha en handkassa på 5000 kr. Kvitton lämnas
kontinuerligt till kassören.
Ny hemsida ligger ute (http://orf.hemsida24.se) som förslag.
Beslutades att använda den hemsidan som ska kopplas till klubbens domän
olandsrf.se. Sekreteraren ombesörjer detta.

§5

Rapporter:
Lagsektionen: Malin Widen berättar att sponsringen nu är uppe i c:a 40,000 kr
Schabraken är klara, Klubbdressar och Fleecetäcken är på gång. Ryttarna i
DIV 1 – Elit erhåller ett set mot en mindre kostnad.
Beslutades att DIV 2 ryttarna erhåller 1 schabrak.
Träning för DIV 1 – Elit är planerad den 9 april i Tryggestad.
Tävlingssektionen: Maria Nygren informerar om en klubbhoppning den 9 april.
Eftersom de krockar så får träningen hållas på em om det passar tränaren.

§6

Arbetsfördelning styrelse/sektioner är bordlagd till nästa möte.

§7

Beslutades att publicera protokollen i sin helhet på klubbens hemsida efter
justering.

§8

Utbildning:
Grönt kort kurs är inplanerad i vår, Elaine Nyman håller i den.
Detta ska läggas ut på hemsidan.
Undersöka om andra kurser ex. banbyggarkurser etc som medlemmar önskar
utbilda sig inom.

§9

Övriga frågor.
Therese rapporterar om hästaktiviteterna i Tryggestad, bl. a körning ridning på
nybörjar nyvå.
Detta generar i nya medlemmar då de som medverkar måste vara medlemmar i
ÖRF samt i LOK stöd eftersom det är aktiviteter.
Beslutades: att vi skall använda samma typsnitt (New Times Roman) och
klubbens Loga på dokument från föreningen så alla känner igen sig.

§10

Nästa möte blir den 26 mars kl. 18,30 i tryggestad

Vid protkollet

justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink

