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Plats

Tuna

Närvarande

Gunilla Lindgren, Martina Schäfer, Klas Wallsten, Helena Nordenfors,
Therese Löfgren, Tomas Löfgren, Caroline Agerhill, Tova Karlsson,
Solin Bakircioglu, Hedvig Nordenfors, Tilde Löfgren, Thyra Löfgren

§ 1 Mötets öppnande
Gunilla Lindgren förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman
Solin valdes till justeringsman.

§ 3 Upplandscupen
Gunilla gick igenom hur långt planeringen kommit. Information finns på
Freyfaxis hemsida. Hur vill vi avsluta cupen?

§ 4 Hubertusjakt
Caroline gick igenom planeringen för jakten. Mötet beslutade att den ska
hållas lördagen den 8/10. Diskussion om var upploppet ska läggas.
Planeringsgruppen återkommer med checklista.

§ 5 Hästens dag
Det mesta under kontroll, men det behövs folk som jobbar på de olika
stationerna. Tilde och Thyra kan hjälpa till. Helena och Annika finns på
plats. Stina och Tomas sköter grillen. Loppis med både hästgrejor och
annat. Fler lappar behöver sättas upp, främst i Uppsala.

§ 6 Övriga planerade aktiviteter
-

-

Sjukvårdskurs: Planeras till våren. Martina pratar med Sussie
Adehed när hon kommer till Tuna den 6/5. Erika har erbjudit sig att
sätta ihop ett gemensamt program med Sussie.
Nya forskningsrön om hästens beteende: Höst. Martina letar vidare
efter bra föreläsare.
Sitskurs: avklarad. Nicolina höll en mycket uppskattad kurs.
TiH-kurs: Sommar. Vi planerar att hålla den som en
tävlingsförberedande kurs i augusti.

§ 7 Profilkläder
Pofilkläder för klubben och eventuell sponsring för kläderna diskuterades.
Mötet röstade för en vindjacka i British Racing Green. Valfritt om man vill

PROTOKOLL
fört vid Freyfaxi Styrelsemöte
2016-05-02

Freyfaxi

2 (2)

ha namn på eller inte (men praktiskt om många i samma stall har likadan
jacka). Ska vi ha några sponsorer till jackan? Agersta kan sponsra. Kanske
kan vi få en klubbmössa också?

§ 8 Freyfaxi-flagga
Therese har kollat upp Freyfaxi-flagga. Den kostar 2000 kr. Vi får den till
Hästens dag. Mötet beslutade att köpa en flagga, eller helst två (eller fler)
flaggor för max 3000 kr.

§ 9 Nästa möte (tävlingsmöte)
Måndag den 15/8, kl. 19 i Tuna.

§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Helena Nordenfors

Solin Bakircioglu

