Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-05-01
Närvarande: Eva Nyström, Matilda Ahnell, Martina Åkesson, Emma Graneskog,
Mona Stenhöös, Kerstin Grip-Ström, Jenny Gustdolf
Adjungerande: Per-Olof Meijling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mona Stenhöös valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ridhusföreningen har fått pengar av Allmänna Arvsfonden.
Det är bestämt att vi ska riva läktaren själva den 1-2 juni. Planen är sedan att göra en
hel del under sommaren.
Vaktmästaren vill att man lägger ihop hinderna på utebanan efter sig varje gång man
varit där så att han kan harva.
Måste bli bättre hantering av gödsel vid tävling på parkeringen.
Kerstin ordnar en hemsida där man uppdaterar hur projektet går med ridhuset.
§ 6 Ekonomi
Ligger just nu över budget, god likviditet.
Dressyrtävlingen för häst den 15-17 mars gick 25000 kr plus.
Hopptävlingen för häst den 6-7 april gick 44000 kr plus.
§ 7 Dressyrsektionen
Dressyrsektionen anordnar en programridning den 20 maj.
§ 8 Hoppsektionen
Finns ingen hoppsektion.
§ 9 Ungdomssektionen
Ingen närvarande från ungdomssektionen.

§ 10 Inkommande och utgående post
Fått post om lotteriförsäljning.
Vi har fått 289 kr i verksamhetsbidrag av kommunen.
Fått information om förbundsstämma.
§ 11 Föreningens framtid
Pelle beställer plaketter till höstens tävlingar.
Kerstin beställer rosetter.
Vi ska göra något för gemenskapen i föreningen, beställa mat och äta. Detta är för
alla de funktionärer som har hjälpt till på våra tävlingar under året, även för de som
inte är medlemmar. Detta blir i någon gång i november.
Vi avvaktar med vad vi ska göra med klubbstugan till renoveringen av ridhuset är
färdigt.
Det blir ingen städdag.
Vi subventionerar klubbjackor med 200 kr mot uppvisanden av kvitto till kassören,
medlemmarna för dock handla själva.
§ 12 Träningar
Ingen sommarträning.
§ 13 Tävlingar
Ingen ponnytävling i dressyr på våren nästa år.
Vi ställer in midsommarcupen i år pga. ombyggnaden av ridhuset.
§ 14 Övrigt
Det finns bara ponnyschabrak i dressyr kvar av våra egna schabrak.
§ 15 Nästa möte
Alla ska fundera över träningarna till hösten.
Nästa möte den 10 juni kl. 18.30.
§16 Mötet avslutades

Vid protokollet

Martina Åkesson, sekr.

Mona Stenhöös, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

