Styrelseprotokoll nr 9 Ölands Ryttarförening 2012-09-17

Närvarande:

Birger Ramnebrink
Stina Johansson
Siri Petersson
Malin Widen
Ing Britt Andersson
Nina Andersson - Junkka
Ulla Petersson
Patrik Gustavsson – Sponsring, Thoreb
Lotta Holmberg - Tävling

§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:
Lotta Holmberg börjar arbeta ½ i Tryggestad, Nystartsbidrag utgår. Hon arbetar
t o m 31 dec 2012. Det som ska åtgärdas enl. Bil. 1
Lotta införskaffar verktyg som saknas 1500 kr har satts undan till det.
Siri & Ulla presenterar Resultat & Balans per 9 sept. Ser mkt bra ut. Bil 2.
Reseersättning DIV 2: Beslutades att ansökan om reseersättning skall vara Malin
Widen tillhanda senast 30 nov. Läggs ut på hemsidan.

§5

Rapport sektionerna:
Thoreb – Sponsring: Två nya sponsorer till Thoreb , Guldfågeln & Agria.
Thorebs hemsida skall ej använas, Det finns en egen undersida på ÖRF:s hemsida
som ska användas.
Önskemål att en aktiv ryttare finns med i Thorebgruppen.
Se till att ÖRF tar bättre hand om sina sponsorer på ett tidigt stadium..

§6

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

§7

Utbildningar:
Bengt föreslår att Malin Widen & Stefan Andersson – Junkka utbildar sig till
Banbyggare. Malin kollar så båda kan gå utbildningen.

§8

Hästaktiviteter:
Flyter på.

§9

Övriga frågor:
Fråga från Elaine Nyman har fått ridhustid varannan lördag.
Toaletterna: Stefan Andersson – Junkka inkommer med offerter/anbud på nästa
möte.
Grillkväll: Beslutades att anordna detta i vår.
Kommunmedia: Beslutades att skicka det vidare tillhästaktiviteter.
Nycklar: Lotta fixar nya nycklar.
Avtal röda stallet: Kontraktet är Justerat och godkänt. Bil. 3
Lagtävlingar våren 2013: Malin anordnar träff med DIV 1 häst samt Elit & DIV 1
ponny. Jenny Troedsson är kvar som lagledare för ponny, Styrelsen ser till att hon får
backup. Beslutades: att dessa DIV får åka med 5 ryttare.
Ölands idrottsgala: Styrelsen inkommer med 3 nomineringar till ungdomspriserna.
Ridhusbotten : Ej lägga på Ekflis pga risk för mögelsporer. Börja med att fräsa
ridhusbotten 30 cm och sedan vattna och välta om så behövs. Birger tar tag i det.
Backventil: Måste installeras innan årsskiftet. Stefan undersöker vem som kan göra
det.

§10

Nästa möte måndagen den 15 okt kl. 18,30 i tryggestad

Vid protokollet

Justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink

