Ölands Ryttarförening
Närvarande:

Protokoll nr 15

2013-02-11

Birger Ramnebrink
Malin Widén
Ulla Petersson
Stina Johansson
Siri Petersson
Nina Andersson-Junkka
Therese Markström
Viking Franzen
Stefan Andersson Junkka
från valberedningen Kirsten Noren

§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: Ulla Petersson fortsätter med arbetet med löner & skatter tills den
nya kassören är väl insatt i det arbetet.
Beslutades: att Birger tar kontakt med Helena Karlsson så att sponsoravtalen
återförs till ÖRF.
Beslutades: att Maria Nygren Johansson ansvarar för att fakturorna från
tävlingarna blir attesterade.
Året har börjat mkt positivt ex. så har det inkommit mer pengar för ridhusavg till
dags datum än för hela 2012.

§5

Rapport sektioner: Den nya lagspolicyn för 2013 godkändes. Bil 1

§6

Bordlagda frågor: Inga bordlagda frågor

§7

Utbildningar: Elaine är igång med Grönt Kort kurs.

§8

Hästaktiviteter: Rullar på.
Beslutades: att hästaktiviteterna får fortsätta sin verksamhet i tryggestad på
samma villkor som under 2012. De ansvarar för att redovisningen för LOK-stöd
inkommer i tid.

§9

Årsmötet 2013: Valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen,
dagordningen ligger ute på hemsidan.
Stina ordnar så att handlingar finns tillgängliga på årsmötet till medlemmarna.
Beslutades: att hedersomnämnande för fina resultat under 2012,
Vida Gustavsson-Ramnebrink, Katarina Torstensson & Egon Stjärndal.
Med en liten present & blombukett. Stina inhandlar detta.
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§10

Övriga frågor:
Beslutades att: införa familje kort för anläggningen, 1125 kr för helår och
375 kr per kvartal.
Förtydliga ang anläggnings/ridhuskort på hemsidan och på årsmötet att de är
Personliga till ryttaren. Stina ser till att det kommer ut på hemsidan.
Beslutades att: Familjekort gäller att alla ska vara skrivna på samma adress.

§11

Årsmötet 18 feb 2013 i tryggestad

Vid Protokollet

Justeras

Stina Johansson

Birger Ramnebrink
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