Hässleholms Ridhusförening
Mötesprotokoll 23 mars 2017
Närvarande:
Kerstin Grip-Ström (HHSF)

Lena Graneskog (HHSF)

Krister Collin (HHSF)

Eva-Lotta Ahnell (HHSF)

Lotta Nilsson (HRK)

Marie Johnsson (HHSF)

Maria Hill (HRK)

Malin Persson (HRK)

Jan Grip (HHSF)

Louise Rosengren(HHSF)

Ansvarig

1.

Mötet öppnades

2.

Fastställande av dagordning

3.

Justeringsman
Maria Hill (HRF), Lena Graneskog (HHSF)

4.

Föregående protokoll
Ulrika kollar med försäkringsbolaget ang vattenskadan.

5.

Inkommande/utgående post
Ingen post

6.

Ekonomin
Kassören rapporterar att ekonomin ser god ut.
Fakturan från Presto ska delas upp mellan HHSF, HRK och RHF.

7.

Ridhuskort/andelarInget nytt att rapportera

8.

Bokningar
Voltigeklubben behåller sin bokning fram till sommaren. De fortsätter
betala 200 kr/h för hela ridhuset.

9.

Anläggning
# Torpet
Vi kommer att ta in nya rivningsofferter på bara den fallfärdiga ladan. I
nuläget anser vi det för dyrt att riva torpet.
Om torpet ska stå kvar behöver avloppet ordnas. Jan Grip kollar på
olika alternativ, tex. trekammarbrunn/ansluta till kommunalt.

KGS

JG

# Ridhusbygge
Inget nytt att rapportera. Lotta ber Ulrika kolla lite extra inför nästa
möte.

LN

# Avloppsjouren
Eva-Lotta var tvungen att ta ut avloppsjouren inför tävlingen pga stopp i
avloppet. Vi beslutar att öppna alla toaletterna inför sommaren.

ELA

# Bevattning
Eva-Lotta ordnar så bevattningen startas igen. När underlaget är
ordentligt genomvattnat ska nytt flis läggas in

ELA

# Harven
Jan och Krister har monterat nya pinnar på efterharven och justerat
den.
#Traktor
Eva-Lotta har hittat en traktor-annons. Jan och Krister kollar om det är
ett bra alternativ.
# Pallar
Annika har köpt 3 svarta IKEA-pallar till ridhuset för 477 kr.
10.

Vaktmästaren.
Eva-Lotta har varit på möte med Arbetsförmedlingen och kontraktet
har förlängts med ett år.
Eva-Lotta har köpt skyddsutrustning till vaktmästaren.

11.

Info HRK
HRK önskar ha ponnyhopptävling lördag och söndag v 45.
De bjuder in till Pay&jump den 17/4 och planerar en Pay&WE under
våren.

JG, KC

Under v 15 är det olika påsklovsaktiviteter, bla Mollis-träning på
skärtorsdagen
12.

Info HH SF
HHSF har hopptävling den 8-9/4 och kommer att ha Knock-Outdressyr för ponny tillsammans med HRK
Det blir även dressyrkurs för Mollis den 14-15/4

13.

Övrigt
Första förbandslådan ska gås igenom och 4 filtar ska köpas in

MJ

Hindervagnen får inte knuffas ner för ”kanten” för då är den för tung
att köra ut. Endast en voltigebock får stå under läktaren i stora
ridhuset. Den andra kan stå under läktaren i lilla ridhuset.

MP

Ansvarsområden inom styrelsen:
Lena Graneskog fortsätter ansvara för bokningarna

LG

Kafeteria ansvarig bör utses. Malin kollar med Annika om hon kan
ansvara för detta

MP

Jan och Krister är ansvariga för maskinparken.
Övriga ansvarsområden fördelas vid nästa möte.
14.

Nästa möte
27/4 kl 18.30

15.

Mötet avslutas

_______________________________

___________________________________

Sekreterare

Ordförande

Lotta Nilsson

Kerstin Grip-Ström

_______________________________

____________________________________

Justerare

Justerare

Maria Hill

Lena Graneskog

JG, KC

