Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-11-28
Närvarande: Eva Nyström, Matilda Ahnell, Jenny Gustdolf, Emma Graneskog, Mona
Stenhöös, Kerstin Grip Ström, Linnea Kocheise, Åsa Kocheise, Sarah Götz och
Maria Götz
Adjungerande: Per-Olof Meijling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Rubrikerna under punkt 10 Föreningens framtid flyttas på begäran till punkt 13
Övrigt.
§ 3 Val av justeringsman
Matilda Ahnell valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Underlaget i stora ridhuset har inte varit helt bra, ridhusföreningen har jobbat en hel
del med det, har tagit ut lite ur det stora och lagt i det lilla, ska lägga på klenflis så
småningom. Har diskuterat underlaget med Sydsten.
Plasttunnor till att slänga hästbajset i ska ställas i hörnen. Diskuterade om det bör
monteras sadel- och täckeshängare i ridhuset.
Vattnet är avstängt pga. av eventuella frostskador, frostvakt är installerat.
Extra kontroll av andelsridande under december månad.
§ 6 Ekonomi
Det verkar som om föreningen kommer att gå med plus detta år bland annat
beroende på lägre ridhushyra.
§ 7 Dressyrsektionen
Dressyrsektionen äskar om pengar för att kunna bjuda alla lagmedlemmar på
”middag”. Styrelsen beviljar 100kr/ryttare även till hopplaget.
Nationell dressyrtävling 14-16 mars är beviljad. Programridning 23/2.
§ 8 Ungdomssektionen
De har inga inplanerade aktiviteter, planerar nytt till våren.

§ 9 Inkommande och utgående post
Ingen post.

§ 10 Föreningens framtid
Undersöker om det finns möjlighet att rida lag SM i dressyr 2014. Vi ska försöka att
söka pengar från arvsfonden för att kunna göra vid ”lilla” klubbstugan, förslag på att
bygga in verandan, fixa toaletten, anpassa till kioskverksamhet. Vi tänker även söka
för att byta underlaget på utebanorna samt bygga en uteläktare.
§ 11 Träningar
Både Emelie och Line har frågat om att ordna 2 dagars hoppkurser under
julledigheten. Föreningen sponsrar med ridhushyran. Emelie har förtur om både vill
vid samma dagar.
§ 12 Tävlingar
Inga aktuella tävlingar just nu. Diskuterade om vi ska ansöka om att anordna
Midsommar Cupen eller ej, förslag på att byta datum, bara ha en dag. Eventuellt
ansöka och sedan ställa in tävlingen. Åsa och Maria ansvarar för cafeterian.
§ 13 Övrigt
Medlemsutskick: Vårteminens träningsstart, årsmöte, anmälan om vandringspriser,
tillåtet för medlemmar att rida i ridhuset på föreningens tider, vårens tävlingar. Jenny
samlar in och lämnar vandringspriserna för gravering.
Sponsrar funktionärer om de vill åka till Göteborg Horseshow, medlemmar 800kr,
funktionärer 600kr och övriga 900kr.
Beslutar att köpa julklappar till tränarna för ca 200kr, Kerstin ordnar det.
Årsmöte den 9 februari kl 16:00.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 5/1 kl 16:00
Bjuder även in valberedningen till detta möte, Mathilda kontaktar Therese.
§15 Mötet avslutades

Vid protokollet

Jenny Gustdolf, sekr.

Mathilda Ahnell, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

