Styrelseprotokoll nr 5 Ölands Ryttarförening 2012-04-23

Närvarande:

Birger Ramnebrink
Stina Johansson
Siri Petersson
Malin Widen
Ing Britt Andersson
Therese Markström
Maria Nygren – Johansson
Nina Andersson – Junkka
Lotta Holmberg - tävlingssektionen
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 utse en Arbetsgrupp bestående av:
Siri Petersson, Ulla Petersson, Stefan Andersson-Junkka, Therese Markström och
Birger Ramnebrink till att utforma en ansökan till idrottslyftet ang byggnad av 2 (två)
toaletter varav en handikappanpassad, färdigställande av förråd samt ett
omklädningsrum. Ansökan ska vara inne senast 30 april.
LOK stödet: Ändra på hemsidan att sista inrapporteringsdag är 15 juli resp 15 jan.
Medlemsavgifter: Malin Widen hjälper Siri att påminna om obetalda
medlemsavgifter.
Reseersättning Lagtävlingar: Resan utgår från stallet där hästen är uppstallad.
Kvitto från TDB ska bifogas över kostnader såsom förklass/box o dyl.
Ansökan om reseersättning skickas skriftligt till Malin Widen för attest som sedan
sänder vidare till kassören för utbetalning.
Beslutades att ett formulär ang ansökan om reseersättning ska finnas tillgänglig på
hemsidan och användas när man ansöker om reserersättning.
Stina och Malin ombesörjer det.
Övernattning i samband med lagtävlingar: Beslutades att DIV 1 häst får enkel
övernattning utav ÖRF i samband med finalen.
Beslutades: att ÖRF bet för en medföljande målsman för minderårig samt för
juniorer t o m det år de fyller 19 år.
Beslutades: att ändra resersättningen till 18,50 kr / mil för resa med bil p g a allt
över detta belopp är skattepliktigt och medför bl a att ÖRF måste inkomma med
kontrolluppgifter till skatteverket.

Beslutades: att bet ut ersättning till Johanna Torudd för boxplats på finalen DIV 1
häst 2011, då Johannas häst blev sj kunde deltaga men återfick ej pengarna från
arrangerande klubb. Malin W kontaktar Johanna.
Beslutades: att lagryttare Ej får bli ekonomiskt lidande om häst/ryttare blir sjuka
(enl. ovan )
.§5

Rapport sektionerna:
Tävlingssektionen: Ponnydressyren 5 maj inställd Hästdressyren genomförs.
Lotta informerar att Klubben EJ får salta banorna i Tryggestad. Det finns ett annat
med DUSTEX som sprutas på. Detta är ej provat på ridbanor på Öland i dagsläget.
Lotta begär prisuppgift och återkommer till styrelsen, Beslut kan tas via mail p g a
dressyrtävling 5 maj.

§6

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

§7

Utbildningar:
Grönt kort kurs har varit och Elaine har haft hand om den.

§8

Hästaktiviteter:
Therese meddelar att de erhållit bidrag från Lions och har inhandlat vagn & sele .

§9

Övriga frågor:
Loppis den 28 april. Therese och Annelie har hand om den.
Egna tränare på anläggningen? Bordlagd
Byte av underlag i ridhuset? Kan man få bidrag? Vi fortsätter att undersöka saken
och bordlägger frågan så länge.

§10

Nästa möte måndagen den 21 maj kl. 18,30 i tryggestad

Vid protokollet

Justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink

