Protokoll vid ridhusföreningens styrelsemöte 2013-08-15
Närvarande: Eva-Lotta, Theresia, Lina, Jenny ,Eva A ,Kerstin, Lena, Ulrika, Eva N, Veronika

§1

Mötet öppnas

§2

Fastställande av dagordning

§3

Justeringsman
Lena och Veronika

§4

Föregående protokoll
Eva N kollar om vi kan arbeta fler timmar än för 40 000 SEK när det gäller
arvsfonden

§5

In/utgående post
inget

§6

Ekonomi
Ridhushyrorna är betalda från båda föreningarna
I nuläget ligger vi 140 000 SEK plus men det är många räkningar kvar.
Beslut
Kerstin har varit på banken och vi har fått ett beviljat lånebelopp på 427 000 SEK med
rörlig ränta på 3,09% under 3 månader. Det som inte kommer att användas för att
göra färdigt ridhusen kommer att återbetalas snarast. Därefter kommer vi att binda
räntan för detta lånet.
Denna punkten är justerad direkt under mötet

§7

Ridhuskort
Få ridhuskort är sålda under sommaren. Finns några som betalt för familj utomhuskort
och det är ngt som vi inte har i vår verksamhet. Finns bara kort för enskilda aktörer.
Alla i styrelsen ska tänka över hur vi vill ha våra avgifter framöver.
1 st revers ska betalas 20130801 till Kerstin Lundholm.

§8

Bokningar
Lena håller på med schemat för hösten. Kommer att finnas på HHSF:s hemsida och där
länkas vidare till HRK.
Viktigt att titta på bokningarna på nätet och i ridhuset för att se om det är ledigt i
ridhusen.

§9

Anläggningen
HRK funderar igenom hur man vill använda paddocken.
Beslut
Ridskolan har företräde till paddocken när det är uthyrt på anläggningen om man inte
har kommit överens om ngt annat.

Skötsel av banorna
Underlagen i ridhusen får inte harvas ska bara släpas med den nya gräsharven.
Bevattningen är tidsininställt till 0400 varje dag. Efter varje lektion eller användande av
ridhusen ska det mockas.
Waterboy som har gjort bevattningen kommer att ge instruktioner om hur man sköter
anläggningen. Dom kan även erbjuda ett service avtal.
Vi ska ta reda på hur ofta man behöver vattna och om det går att låta bli att vattna
under vinterhalvåret utan att det dammar.
För att få rida på anläggningen KRÄVS det att man har löst anläggningskort. Gäller
även paddocken. I lektionsverksamheten behövs det inte anläggningskort.
Lina har det inskrivet i sitt hyresavtal för boxarna att det ska lösas anläggningskort om
man vill utnyttja anläggningen. HRK ska kolla upp sina medlemmar om det.
Finns mkt skrot som ligger kring anläggningen . Detta kommer att tas bort.

Vattenmätare kommer att installeras till HRK, HHSF och till Ridhusföreningen. Detta
har tillkommit pga att vi får betala för vattnet i framtiden.
Städdag kommer att vara den 29/9 start 1000
Invigning av ridhusen kommer att vara den 13/10
Infoblad om vad anläggningen har att erbjuda kommer att tas fram i Ridhus
Invigning av ridhusen kommer att vara den 13/10
Infoblad om vad anläggningen har att erbjuda kommer att tas fram i
Ridhusföreningens regi.
Program för invigningen och infoblad ansvarar Lena, Eva N, Jenny och Ulrika för.

Beslut
Har beslutats att köpa in en gräsharv för 4190 SEK
Justerat under mötet.
Staket och kant runt paddocken har HRK fått i uppdrag att se till att det blir gjort. Max
kostnad är 78 000 SEK
Justerat under mötet
23-24/9 kommer Kerstin att representera Hässleholms Ridhusförening hos Allmänna
Arvsfonden. Ridhusförenningen står för omkostnaderna
Justerat under mötet.
Klenflis ska inte läggas in i ridhusen i nuläget.
Justerat under mötet.

§ 10

Vakmästare
Lina bokar tid hos AF för genomgång av vaktmästarens anställning.
Eva och Lina gör en plan för hur det ska fungera med sladdningen.
Arbetsbeskrivning för Lars ska tas fram.
Beslut
Har beslutats att mot ett avdrag på 1500 SEK på HRK:s ridhushyra så ska dom ta över
en del av de sysslor som vaktmästaren har. Gäller framförallt släpning av ridhusen,
harvning utebanorna. Tillkommer andra sysslor som vi ska diskutera.
Utvärdering av hur det fungerar ska ske om 2 månader (20131101). Fungerar det inte
ska HRK betala hela hyran utan avdrag samt att då är de arbetsuppgifterna vi har ålagt
dem att göra uppsagda.
Justerat på mötet.

§ 11

Reklamskyltar
Flytta sponsorskyltarna till kortsidan.

§ 12

HRK
Har fått fler elever och ridskolan har startat.

§ 13

HHSF
Hoppträningarna startar v 37
Dressyrträningarna startar v 35
HHSF köper ett nytt dressyrstaktet
Brandkåren kommer att elda upp HHSF:s klubbstuga och köksutrustning och inredning
kommer att flyttas upp i cafeterian.

§ 14

Nästa möte
20131002 kl 1830 i cafeterian.
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justeringsman

