Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2014-08-04

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Martina Åkesson,
Kerstin Grip Ström, Agneta Nilsson, Mona Stenhöös, Mathilda Ahnell
Adjungerad Per-Olof Mejling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Martina Åkesson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Städdag den 17 augusti kl 10-14. Det kommer information på hemsidan.
Vaktmästaren reparerar staketen ute.
Diskussion om att det inte ska sitta en arrendator i Ridhusföreningen. Hässleholms Ridklubb har
lagt motion om att det ska vara lika många representanter från båda klubbarna.
§ 6 Ekonomi
Falsterboresan kostade ungefär 9000 kr.
Ny faktura för rivningslov ska komma.
Olycksfallförsäkring genom Svenska Ridsportsförbundet från och med i höst. Faktura väntas.
Styrelsen beslutade om sponsring utöver startavgift även för uppstallningsavgift och ett allmänt
bidrag på 1000 kr till deltagarna i Lag SM.
§ 7 Dressyrsektionen
Laget blev sexa på Lag SM i dressyr.
Programridning den 13 augusti.
Lag DM i Msv B på gång.

Knock-out dressyr i LB för häst.
§ 8 Ungdomssektionen
Ingen representant.
§ 9 Inkommande och utgående post
Post angående rivningslov.
§ 10 Föreningens framtid
Emma har fått in pris på skylt till klubbstugan.
Diskussion om att ha caféteria i klubbstugan vid utetävlingar.
Kerstin skickar in ansökan till Arvsfonden.
Diskussion av inköp av kyl- och frys till klubbstugan. Beslut att vänta till besked från Arvsfonden
har kommit.
§ 11 Träningar
Det är stort intresse för träningarna.
Stort intresse för träning i grupp på torsdagar för Johanna Nyman. Det kan bli aktuellt med träning
varje torsdag.
Mona lämnar ut närvarokorten till tränarna.
§ 12 Tävlingar
Dressyrtävlingar den 23 och 24 augusti.
Ponnydressyr 4 oktober.
Mona skickar in propositionen till ponnyhoppningen den 18 oktober.
§ 13 Övrigt
Kommunen har beslutat att ridstigen till ridanläggningen ska göras om till gångväg. Kerstin ska på
möte kring detta.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 10 september kl. 18.30.
§ Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Martina Åkesson, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

