Hässleholms Ridhusforeningen
Styrelsemote 21 juni 2016 kl. 18.30
Närvarande:
Per-Gunnar Hultgren (HHSF)
Kerstin Grip-Ström (HHSF)
Annika Bengtsson (HRK)
Jan Grip (HHSF)

Eva Nyström (HHSF)
Eva-Lotta Ahnell (HHSF)
Krister Collin (HHSF)

Eva-Lotta Ahnell (HHSF)
Ulrika Olsson (HRK)
Lena Graneskog (HHSF)

Ansvarig
1. Mötet öppnades
2. Fastställande av dagordning
Godkännes.

3. Justeringsman
Ulrika Olsson och Eva Nyström.

4. Föregående protokoll
- Rättelse kring punkten om voltigeträning på söndagar. Önskemål om annan tid för
denna träning har inkommit från enskilda medlemmar – inte från HHSF.
- Kerstin ska påminna Hörjeruds El om att fixa värmefördelaren samt elementet på
stora toaletten.
- Kostnadsförslag väntas på picknickbord. Eva N tar tag i detta.
- Namn på personer som i respektive förening ska få harva, blir Håkan från HRK
samt Jan Grip och Krister Collin från HHSF.
- Klämmer på plasthinderstöden skall köpas. Ulrika ordnar inköp av ca 40st.
- Stolparna och brädorna vid veterinärfållan ska ses över.
- Brunnen är funnen . Eva-Lotta ber vaktmästaren att spola den med slangen.
Krister kollar även över packningen på kranen mellan ridbanorna.
- Vid åskvädret som gick nu i juni, slog jordfelsbrytarna i både ridhus, stall och
torpet ut. Detta är nu fixat.
5. Inkommande/utgående post
Inget inkommit.
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6. Ekonomin
Kayh har delgett rapporter via mail.

7. Ridhuskort/andelarEtt utekort är sålt.

8. Bokningar
Ulrika ska kolla upp hurvida voltigen hade möjlighet att träna på annan tid på
söndagar.
9. Anläggning
#Offert Micke Nord
Micke Nord har varit här på besök och lämnat förslag på åtgärder av underlagen i
både Stora ridhuset, lilla ridhuset samt utebanan. Önskemål att han gör vid utebanan
före dressyrtävlingen samt ridhusen före verksamheterna drar igång. Kerstin
kontaktar Micke. Offerten som är lämnad, godkännes av styrelsen.
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#Behov/Maskin till anläggningen
Grundlig analys är gjord av vilken typ av traktor/maskin som vi kan behöva på
anläggningen. Styrelsen tar beslut att ge Jan Grip och Krister Collin mandat att sköta
inköp av ny traktor och försäljning av de båda gamla traktorerna. Summa sätts till
130.000kr inkl. moms. Vid högre summa konsulteras styrelsen före inköp.
#Diskussion sker kring elförbrukningen i ridhusen.
Vi beslutar att införskaffa 2st oljefyllda element till domartornet och byta ut dessa.
Kerstin tar tag i detta.
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#Skylten som man möts av när man kommer ner på anläggningen har varit
”försvunnen”. Kerstin meddela att den står i förrådet.
Vaktmästaren.
Kerstin är kontaktperson till vaktmästaren under Eva-Lottas semester. Bengt har
semester 27, 31 och 32.
Under semesterperioden ska Håkan (HRK) ombes att harva. Ulrika och Eva-Lotta
tar ett möte tillsammans med både Håkan och Bengt, redan torsdag denna vecka.
Info HRK
- HRK har anställt ny verksamhetschef, Maria Bornhov. Börjar fullt ut 1/9.
- HRK söker hästar till verksamheten.
- De har platser lediga i stallet för inackorderingar.
- Hästarna går på bete v.28-31. De kommer tillbaka och sätts igång inför
höstterminen v.32.
- Städning i cafeterian efter ridlägren sker måndag v.28.
Info HHSF
- Klubbstugan kommer målas och fixas i sommar.
- Falsterboresa är planerad för deras medlemmar. Finns även plats för icke
medlemmar.
Övrigt
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14. Nästa möte
Sker den 22 augusti klockan 18.30

15. Mötet avslutas

Vid pennan
___________________________________________
Annika Bengtsson
Sekreterare
___________________________________________
Ulrika Olsson
Justeringsman HRK
___________________________________________
Eva Nyström
Justeringsman HHSF
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