Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2014-04-06
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Agneta Nilsson, Matilda Ahnell, Mona Stenhöös, Linnea Kocheise.
§ 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 mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ny vaktmästare, Claes, arbetar 75%.
§ 6 Ekonomi
Föreningen betalar reseersättning till vaktmästaren vid arbete på helgerna när han sladdar banan
på tävling.
Föreningens subventioner för Göteborgsresan kostade 1140 kr.
Marstävlingen i dressyr gick med ca 25 000 kr i vinst.
§ 7 Dressyrsektionen
Ponnylaget vann första omgången i knock-out dressyren.
§ 8 Ungdomssektionen
Inget speciellt.
§ 9 Inkommande och utgående post
Faktura för medlemsavgifter till Svenska ridsportförbundet
Bekräftelse på tävlingsveterinär från Jordbruksverket
§ 10 Föreningens framtid
Vi beslutar att Bjärnum Trading får riva gamla klubbstugan för ca 15 000 kr. Kerstin framarbetar
offert till Arvsfonden.
§ 11 Träningar
Emma tar upp frågan om tränare i dressyr för ponny vid nästa dressyrsektionsmöte.
Stort intresse för både hoppträningarna och dressyrträningarna.
§ 12 Tävlingar
Hopptävling den 12-13 april.
Ridhuset är bokat det datum när ponnyhoppningen var tänkt. Tävlingen flyttas till den 19 oktober
(kolla med Hässleholms ridklubb). Tävlingsledare är Matilda.
Diskussion kring ersättning för funktionärer.
Lag i division II hoppning för ponny anmäls.
Emma lägger ut intresseanmälan till lagtävlingar på hemsidan.

§ 13 Övrigt
Faktura från Guldfynd angående gravyr och reperationer av vandringspriserna på 2100 kr. Tre av
vandringspriserna är fortfarande sönder. Kerstin hör om Selanders kan laga dem.
Genomgång och justering av nyckellistan. Kerstin gör två nya nycklar till klubbstugan.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 22 maj kl 18.30.
§ Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Mona Stenhöös, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

