Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2014-09-10

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Mona Stenhöös, Annika Nilsson, Mathilda Ahnell, Sara Götz
Adjungerad Petra Lilja
§ 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
Torpet står tomt. Vaktmästaren har gjort vid staketet. Ansökan om att sätta in hiss är på gång.
Hyrorna för båda föreningarna har höjts till 11000 kr i månaden.
§ 6 Ekonomi
Ekonomin under kontroll. Dressyrtävlingarna gick plus med 18000 kr.
§ 7 Dressyrsektionen
Lag DM Msv B pågår. Knock out dressyr LB den 11 september på hemmaplan. Tävling den 4
oktober för ponny. Eventuellt clinic med Charlotte Haid Bondegaard framöver.
§ 8 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen inbjuds att vara med vid nästa styrelsemöte och sedan ha eget möte. Den 26
september kl 19-21 kick of för ponnyryttarna i ridhuset. Föreningen bjuder på pizza.
Söndag den 12 oktober terrängträning för ponny på Stall Ekeberg.
§ 9 Inkommande och utgående post
Räkning till kassören. Reklam som sätts upp på anslagstavlan.

§ 10 Föreningens framtid
Det ska bildas en separat hoppsektion.
Beslut om att beställa skylt till klubbstugan för ca 2200 kr exklusive moms.
Kerstin väntar på besked om kyl och frys.
Ansökan till Arvsfonden är färdig, Kerstin väntar på årsredovisningen innan den kan skickas in.
§ 11 Träningar
Det är många som tränar både hoppning och dressyr. Bra stämning och mycket folk.
§ 12 Tävlingar
Ponnydressyr den 4 oktober. Funktionärer behövs.
Hopptävling 18 oktober för ponny. Genomgång av vilka funktionärer som behövs till tävlingen.
Petra ansvarar för att få tag på funktionärer.
Hopptävling för häst den 1-2 november. Mona Stenhöös skriver proposition. Klasser bestämdes.
Ansökan om hopptävling i april för storhäst skrivs av Mona.
§ 13 Övrigt
Grönt kort kurs framöver. Mer information finns på hemsidan.
Diskussion kring hederspriser och sponsorer.
Fördelningsmöte den 20 oktober inför vårens tävlingar.
Egen sida för ungdomssektionen på Facebook.
Lena Graneskog har fått en nyckel till klubbstugan.
Diskussion kring klubbkläder. Petra kollar upp utbudet.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 9 oktober kl 18.30.
§ Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Mona Stenhöös, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

