Styrelseprotokoll nr 7 Ölands Ryttarförening 2012-07-02

Närvarande:

Birger Ramnebrink
Stina Johansson
Therese Markström
Malin Widen
Bengt Gustavsson
Ulla Petersson
Angelique Frizt – div 2 hoppning ponny

§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:
Ridhusbotten: Offert inkommen och ska behandlas snarast. Bil. 1
För att kunna byta ridhusbotten behöver klubben ta betalt för ryttare som använder
anläggningen. Beslutades: att priser på anläggningskort är:
750 kr /helår
250 kr / kvartal
50 kr / gång
De som rider i träningsgrupp skall antingen lösa anläggningskort eller
bet 50 kr / gång.
Ölandshoppet & Thoreb: Båda tävlingarna ger ett överskott. Vissa fakturor har ej
inkommit ännu.
Reseersättning DIV 1 & Elit: Beslutades att ansökan om reseersättning skall vara
Malin Widen tillhanda senast 31 aug. Läggs ut på hemsidan.

§5

Rapport sektionerna:
Ingen närvarande.

§6

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

§7

Utbildningar:
Utbildning ULK kommer till hösten. Birger undersöker om någon vill gå.

§8

Hästaktiviteter:
Flyter på 2 ridläger genomförda 1 vuxenläger kvar.

§9

Övriga frågor:
Angelique redogjorde hur det fortskrider med div 2 hoppning ponny.
2 lag är anmälda och 11 ryttare. Hela laget har jackor som har betalats med egen
sponsring.Vi anser inte att de åligger styrelsen att besluta om antal lagledare. Om en
lagledare vill ha hjälp så kontaktas styrelsen om så behövs.
Fråga från Elaine Nyman om att hålla träningar/löshoppning i höst.
Beslutades: Styrelsen får återkomma då det behövs ses över ang tillgängligheten av
ridhuset vintertid.
Stefan Andersson – Junkka har överlämnat ritningar med kostnadsförslag på
toaletterna.
Grillkväll: Beslutades att försöka genomföra en grillkväll under sensommaren och
bjuda in funktionärer ev genomföra ex –kamp. Malin & Therese kollar datum.
DIV 2 hoppning häst: Stina meddelar att pga sviktande intresse så har inget lag
anmälts dit.

§10

Nästa möte måndagen den 13 aug kl. 18,30 i tryggestad

Vid protokollet

Justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink

