Styrelseprotokoll nr 4 Ölands Ryttarförening 2012-03-27

Närvarande:

Birger Ramnebrink
Stina Johansson
Siri Petersson
Malin Widen
Ing Britt Andersson
Maria Nygren – Johansson
Nina Andersson – Junkka
Stefan Andersson – Junkka
Ulla Petersson

§1

Birger hälsar välkomna och öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi:
Beslutades att Siri ombesörjer med ett Bankgiro.
Beslutades att Siri inhandlar ett bokföringsprogram Förening från Visma.
Inventarieförteckning ska upprättas, Tillfråga Bengt G och Therese M
Resultat & Balans presenterades Inte mkt som hänt under året ännu. Bil. 1
Stadgarna: ÖRF går under SvRf stadgar.
Bidrag: Söka bidrag från idrottslyftet till handikappanpassad toalett.
LOK-stöd: Mkt viktigt att vi får rutiner med redovisningarna ang LOK-stödet.
Stina J & Ing Britt A ansvara för redovisning av LOK stödet.
Malin W talar med lagledarna ang LOK stöd och SISU stöd
Stina J Mailar Marie på Äpplerum ang LOK stöd.
Info ska ut på hemsidan för att fånga upp alla som har aktiviteter.
Beslutades att höja reseersättningen till 20 kr / mil

§5

Rapport sektionerna:
Tävlingssektionen: Proppen godkänd och ute till ölandshoppet.
Lagsektionen: Täcken, schabrak och jackorna är klara
Ingen träning den 9 april.
Logan från Sjöhagen, har vi fått den?? Kolla med Therese M

§6

Arbetsbeskrivning/ansvar styrelse & sektioner
Alla funderar och gör ändringar så beslut kan tas på nästa möte.

§7

Utbildningar:
Grönt kort kurs är igång.

§8

Hästaktiviteter:
Bordlagd eftersom Therese M ej är med.

§9

Övriga frågor:
Bokningsprogram för ridhuset: Beslutades att avvakta
Förslag att höja priset för ridhuset när man rider i grupp/träning och ej har ridhuskort
till 50 kr / gång. Bordlagd till nästa möte
Se över fördelningen av aktiviteter i ridhuset.
Birger och Stina rapporterade från Ölands idrottskrets jubileumsfest.
Fråga från MDRS om en ev. sammanslagning av klubbarna. Frågan under utredning.
Birger rapporterade från Smålands Rf:s årsmöte.
Bjuda in Sten Axel Persson till nästa möte för att informera om bidrag till ÖRF.
Beslutades: att Stina köper hem handtag/knoppar till köket.
Fixardag i köket och banbyggnad den 8 april kl 13,00. Info ut på hemsidan

§10

Nästa möte måndagen den 23 april kl. 18,30 i tryggestad

Vid protokollet

Justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink

