Hässleholms Ridhusförening
Styrelsemöte 2015-06-10
Deltagare: Eva Nyström (HHSF), Ulrika Olsson (HRK), Malin Persson (HRK), Kerstin Grip-Ström
(HHSF), Lena Graneskog (HHSF), Bernard Podlinski (HRK), Per-Gunnar Hultgren (HHSF), EvaLotta Ahnell (HHSF), Carin Ohlin (HHSF).
§1

Mötet öppnas.

§2

Fastställande av dagordning.
Fastställs.

§3

Justeringsman.
Lena Graneskog och Ulrika Olsson.

§4

Föregående protokoll.
-

Torpet ej klart, se föregående protokoll – PG kolla

-

Trädgårdsslang

-

Industri dammsugare skänkt till oss av Kerstin Grip-Ström.

-

Elavtal OK

-

Traktor inget läckage.

-

Nyckeln till belysning ordnad.

-

Gruppen som skall titta på ridhushyror har inte träffats, tid har inte funnits.
Ulrika ska sammankalla gruppen och arbetet ska vara klart innan årsskiftet.

§5

-

Viventum har fixat blommor och gräs utanför Torpet

-

Träden bakom stallet har Hässleholm Teknik lovat att ta bort.

Inkommande/utgående post
-

§6

Inget nytt.

Ekonomi.
-

Prognosen ser bättre ut än förra halvåret.
o

Hur kan vi göra för att inte hamna på minus


Uthyrning av ridhusen – utrymme finns på sommaren.



Reklamskyltar



Sponsring typ engångskostnader


Hinder



Liten skylt

-

Aktivt göra något för att inte behöva höja hyrorna.

-

Effektivisera vaktmästaren sysslor, dela med andra föreningar?

-

Beslut tages om att införskaffa ett betalkort till ansvarig för cafeteria/
förbrukningsmaterial. Kvitto sparas och lämnas till kassör Kay A.

§7

Ridhuskort/andelar
-

Bengt Malms andel uppsagd, inlöses inom 6 mån, 7000:-

-

Anläggningskort utomhus 300:-/år för billigt- höjning?

-

Fått in ca 30 000 kr i försäljning av ridhuskort i år.

§8

Bokningar
-

Uppdelning av ridhustider för respektive förening inför hösten är klara,
schema finns.

-

Kommande termin har HRK alla onsdagar utom den 1:a onsdagen i månaden i de
fall HHSF skall ha någon extra aktivitet, t ex programridning. HRK vill ha fört
till protokollet att de önskar stora ridhuset för träning 1 ggr/vecka under
terminerna framöver. Denna termin fastställs dock utifrån ovan beskrivna
förutsättningar. HHSF skall meddela i god tid om de skall utnyttja denna tid.

-

-

§9

Tävling/uthyrnings helger är klara inför hösten.
o

26/7 HRK hyr anläggningen - Skånska Russföreningen utställning.

o

30/8 Öppet hus HRK.

o

13/9 Hundklubb hyrt hela stor ridhuset och stora planen utanför.

o

3-4/10 HHSF Dressyr och Hopptävling ponny.

o

31/10-1/11 HHSF Hopptävling häst.

o

6/12 Lucia och julshow

o

Under hösten kommer HRK att anordna en pay and jump, datum kommer

Städdag hela anläggningen lörd 12/9 kl 10-13

Anläggningen
-

Inköp av högtryckstvätt på Stugtema i Vinslöv, har gjorts av Kerstin GS.
Styrelsen tog beslut om att godkänna inköpet.

-

HKR har ordnat brandsläckare och brandvarnare till Torpet, sponsrat av
Länsförsäkringar.

-

Försäkring anläggningen
o

Kerstin varit i kontakt med Länsförsäkringar och enl Anders Winkvist
går det inte att ändra på priset för anläggningen. På Torpet kan de ge
nytt pris. Ulrika får i uppdrag att kontakta LF och se vad de kan ge för
pris. Beslut togs att det är godkänt att teckna försäkring på Torpet
inom följande: Huset skall vara fullförsäkrat på 200 000 (idag
600 000) och ladorna enbart i brandförsäkring. Premien får ligga
mellan 2000-2500 kr/år.

o

Eva N kontaktar Dina försäkringar ang försäkringsoffert på
anläggningen.

o

Per-Gunnar H fick i uppdrag att bevaka försäkringarnas förfallodag och
innan dess utgång ta in offerter från olika bolag.

-

Önskemål om bidrag till handikapphiss är inskickat till Boverket.

-

Handikapp liften i lilla ridhuset är utdömd av Inspekta och får inte användas.
Bernard har fått ett kostnadsförslag på en ny och det kommer att kosta
18 000 kr inkl montering. Ulrika kontaktar Omsorgsförvaltningen på Hlm
kommun. HRK har även varit i kontakt med Siv Eriksson. Förslag på att skicka
en ansöka till Sparbanksfonden – avvaktar.

-

Toalettdörrarna är fortfarande svåra att stänga. Per-Gunnar H se om han kan
åtgärda detta.

§ 10

Vaktmästaren
-

Disk kring harvning med gamla traktorn.

-

Klas och Amanda arbetsledare på Viventum, har regelbunden kontakt. Viventum
utgår från HRK:s verksamhet men kan i de fall de har tid över utföra uppdrag
även åt HHSF. De har målat stolparna runt ridbanan, plockat sten, klippt gräs
mm. Önskemål: täta fasaden på Torpet.

-

Klas har semester v 27-32. Han kommer att harva på anläggningen 1 gång/vecka
under sin semester.

-

HHSF vill hyra Klas att måla om klubbstugan.

-

Eva-Lotta A hör med Klas
o

Ang. harvning inför uthyrning av anläggningen 26/7.

o

Önskemål finns att förlänga dressyrstaketet på utebanan till 60 meter.

o

2 vita tävlings hinderstöd är trasiga, lagas.

o

Informera Klas vilka tävlingshelger som är inplanerade för ev hjälp med
harvning.

-

Togs upp förslag på att göra en form av arbetslista vad vaktmästaren skall
göra under sina arbetstimmar.

§ 11

§ 12

Det måste planeras för framtiden hur vi gör när Klas slutar hos oss.

Info HRK
-

Deras verksamhet slutar nästa vecka (v25) och startar upp igen v 33.

-

Mycket praktiskt och budget inför uppstarten börjar falla på plats.

-

Pay and jump fungerade bra, många starter.

Info HHSF
-

Resa till Falsterbo 11/7 för föreningens funktionärer och medlemmar.

-

Ska ha prova på ridning v 26, där man får komma och rida för HHSF tränare
föreningen betalar.

-

§ 13

Tävlingar i höst
o

14-16/8 Häst dressyr + lagtävling

o

3/10 Ponny dressyr + lagtävling

o

4/10 Ponny hoppning + lagtävling

o

31/10-1/11 Häst hoppning

Övrigt
-

Eva A skulle ordnat säkerhetsskollor/band till tävlingshindren, men detta har
inte gjort. Eva-Lotta A hör med Mathilda A om hon kan inköpa 10 st skenor.
Därefter får Klas montera dem.

§ 14

-

Städdag i samband med höststart lörd 12/9 kl 10-13

-

Lista på ansvarsfördelning inom ridhusföreningen sammanställs, se nedan.

Nästa möte
-

Nästa möte 5/8 kl 18.30

-

Ytterligare ett styrelsemöte bokas in till den 17/9 kl 18:30

§ 15

Mötet avslutas.

Kerstin Grip-Ström/ordförande

Carina Ohlin/tillfällig sekreterare

Ulrika Olsson/justeringsman

Lena Graneskog/justeringsman

Ansvarsfördelning inom Hässleholms Ridhusförening

Ansvarsområde

Ansvarig

Torpet
Bokningar ridhustider, uthyrning
Underhåll ridbanor/utebanor
Anläggningskort/ridkort/ridhusreverser
Underhåll hinderpark/annat material
Underhåll anläggningen inne
Underhåll anläggningen ute
Harvning ute och inne
Cafeteria och förbrukningsmaterial
Försäkringar
Representant gentemot kommunen
Söka bidrag
Sponsor och reklam
Hyresavtal / andra avtal
Vaktmästare / Anställningsavtal
Städning
Traktorer
Maskiner

HKR
Lena Graneskog
Eva-Lotta Ahnell / Vaktmästare
Lena Graneskog
Vaktmästare
Vaktmästare
Vaktmästare
Eva-Lotta Ahnell / Vaktmästare
Eva Nyström
Per-Gunnar Hultgren
Ulrika Olsson och Kerstin Grip-Ström

Kerstin Grip-Ström
Eva-Lotta Ahnell
Vaktmästare
Vaktmästare
Vaktmästare

