Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2014-05-22

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Kerstin Grip Ström, Agneta
Nilsson, Martina Åkesson, Emma Graneskog, Mona Stenhöös, Mathilda
Ahnell
Adjungerade Petra Lilja, Per-Olof Mejling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mathilda Ahnell valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Nya fönster i sekretariatet. Möte nästa vecka. En grupp arbetar med hyrorna och en grupp arbetar
med stadgarna. Hässleholms Ridklubb vill ha fler timmar i ridhuset.
§ 6 Ekonomi
Likviditeten är god. Dressyrtävligen gick med 25 000 kr plus, hopptävlingen gick 45 000 kr plus.
Lokalbidraget har minskat eftersom vi har för få timmar för ungdomar.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning till hösten är planerad. Två dagars tävling till hösten. Andra omgången av Lag DM
häst till helgen. Final för ponny i knock-out dressyren nästa fredag. Aktivitet utan häst för
ponnylaget bekostas av klubben.
§ 8 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen skötte cafeterian bra under hopptävlingen.
§ 9 Inkommande och utgående post
Katalog för prisrosetter.
§ 10 Föreningens framtid
Offert från Bjärnums Trading angående gamla klubbstugan. Ansökan om rivningstillstånd
inskickad, ska kompletteras. Klubbstugan är i stort sett tömd. De kvarvarande sakerna från
klubbstugan ska rensas ut och flyttas till den andra klubbstugan.
Kerstin har fått in offert för renovering av lilla klubbstugan med dressyrbana m.m. på drygt 1
miljon. Kostnad för bara klubbstugan är ca 450 000 inkl. moms. Ansökan till Arvsfonden kommer
att göras av Kerstin för bara klubbstugan.
Skylt till klubbstugan diskuterades.

§ 11 Träningar
Emelie har gärna träningar under sommaren. Diskussion av dag, varannan onsdag och måndag
eller torsdag under sommaren. Emilie kontaktar Eva.
Fortsatt diskussion av dressyrtränare till ponny. Eva kontaktar Johanna Nyman.
De nuvarande tränarna tillfrågas om fortsättning till hösten.
Bokning av ridhuset torsdagar från klockan 17.00. Eva mejlar Lena.
§ 12 Tävlingar
Mona skriver propositioner till hopptävlingarna, Emma kontrollerar dem.
Arbetsbeskrivningar inför tävling är påbörjade.
Vagn att lasta hinder och hinderstöd diskuterades.
Två obetalda fakturor från hopptävlingen och två från dressyrtävlingarna. Pelle skickar
påminnelser. Styrelsen bestämmer att tävlingen ska vara betald för att ekipaget ska få starta.
Mona anmäler lag till ponnyallsvenskan i hoppning till hösten.
§ 13 Övrigt
Vandringspriserna är lagade och utdelade.
Styrelsen beslutar om subventionering av buss och inträde till Falsterbo den 12 juli för funktionärer
som hjälpt till under våren. Mona kollar upp buss. Intresseanmälan på hemsidan innan den 19 juni.
Anmälning via klubbmejlen.
Petra tar fram förslag på tröjor m.m. med klubbtryck, kollar med Stoby angående matta till
cafeterian.
Pelle köper nya dukar till domarborden.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 4 augusti klockan 18.30.
§ Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Mathilda Ahnell, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

