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Plats

Tuna

Närvarande

Gunilla Lindgren, Martina Schäfer, Klas Wallsten, Helena Nordenfors,
Therese Löfgren, Caroline Agerhill, Nina Adde, Wilma Thorell, Tova
Karlsson, Cissi Thorell

§ 1 Mötets öppnande
Gunilla Lindgren förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman
Therese Löfgren valdes till justeringsman.

§ 3 Lagtävlingen
Ett lag har hoppat av och ett reservlag har fått platsen istället. Det är fullt
nu, 13 lag. Vi har sedan tidigare bockat av allt på listan. För resning av
partytältet bör vi bestämma en tid på fredag kväll.

§ 4 Upplandscupen
Det är ”ett antal” som har anmält sig (drygt 30 st). Diskussion om vi ska ha
finaler eller inte. Kanske bestämma ett miniantal per klass för att det ska bli
final. Vi behöver skriva ett ryttarbrev, vi ”lånar” ett från någon annan
klubb. Veterinärbesiktning för femgångshästarna, Gunilla Lindgren bokar
Susanne Adehed. Vi behöver domarsekreterare, Carolina Agerhill och
Gunilla Lindgren fixar. Cissi Thorell står i collectingring. Rosetter finns.
Tölt in Harmony-banan görs iordning under lunchen. Funderingar på att
skaffa en ”markeringsvagn”, men en sådan kostar en del.

§ 5 Avslutning Upplandscupen 29 okt
Distriktet ordnar en avslutning i Jälla ridhus med föreläsningar, clinics och
prisutdelning i Upplandscupen. Diskussion om deltagaravgift. Förslag 100
kr. Klubbarna kan sponsra med pengar eller något annat, t.ex. fika eller
föreläsare/ryttare. Freyfaxi kan sponsra sina medlemmar med avgiften.
Gunilla Lindgren tar med sig våra förslag till Distriktet.

§ 6 Ekonomi
Uppskattningsvis har vi runt 60-70 000 kr kvar efter de båda tävlingarna.
Bidragsansökan till länsstyrelsen. Det är många som har sökt bidrag nu så
vi skulle komma med i nästa års ansökan.
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Hästens dag: resultat +1400 kr. Ungdomarna planerar att åka på Stockholm
Horseshow på fredagen. Klubben skjuter till det som behövs som fattas till
entrén.
Kubben har fått in mer medlemsavgifter i år jämfört med förra året.

§ 7 Arbetsdag inför tävlingarna
Staketet runt dressyrbanan behöver tas bort. Fixa staket runt ovalen, klippa
gräs, rensa ogräs mm. Förslag lördagen den 27/8 kl. 11:00. Datum och lista
på uppgifter läggs upp på Freyfaxis FB, på Stallet och på tavlan i stallet.

§ 8 Övriga aktiviteter
Sjukvårdskurs med Susanne Adehed. Martina Schäfer har stämt av och fått
olika förslag på upplägg. Martina bokar ett datum och sedan annonserar vi.

§ 9 Hubertusjakt 8 okt
Caroline har kollat med markägaren, redovisade för bansträckningen. Vi
samlas på Tuna, rider genom hägnet och avslutar på Agersta. Vad ska det
kosta? Förslag 300 kr är en rimlig avgift. Priser: en flaska (vuxen o
ungdom). Åldersgräns 12 år. Siw Lindh och Stina Kristiansson är
tillfrågade och har tackat ja till att fixa ärtsoppan. Vi börjar kl. 11 och håller
på till ca 15 inklusive lunch.
Om det blir extremt blött och regnigt måste vi ställa in.
Hinder behöver förberedas dagen innan och ställas fram på morgonen.
Vi behöver sätta ihop en arbetsgrupp för detta.
Nina Adde tar emot anmälningar. Vi tar max 30 ekipage.
Vi annonserar på FB. Betalning till Freyfaxis konto.

§ 10 Ungdomssektionen
Ungdomarna vill ordna en Halloween-tölt/vägtölt. Förslag 5-6/11.

§ 11 Nästa möte
Måndag den 14/11, kl. 19 i Tuna.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Helena Nordenfors

Therese Löfgren

