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

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Annika Svensson, Mona Stenhöös, Mathilda Ahnell, Martina Åkesson,
Sarah Götz, Nathalie Svensson
Adjungerad Per-Olof Meijling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Emma Graneskog valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Mer flis är beställt till båda ridhuset. Förhandlingar om att ridklubben ska ta över den ena
utebanan. Diskussion om att skriva motion till Ridhusföreningen om dess styrelses
sammansättning.
§ 6 Ekonomi
Rosetter är inköpta. Skylten till klubbstugan är färdig och betald. Den ska hämtas och sättas upp.
Det behöver målas där den ska sitta. Ny frys i klubbstugan. 6st har betalt grönt kort kurs.
Prognosen är att det går jämnt ut i år. Ponnydressyren gick ca 6000 kr med vinst.
§ 7 Dressyrsektionen
Klubbtävling för stor häst den 26 oktober. Klubbtävlingen i dressyr för ponny avgjordes på
ponnytävlingen den 4 oktober.

§ 8 Hoppsektionen
Det är klart med funktionärer till tävlingen den 18/10. Det är 64 st anmälda så här långt. Det tas
inte ut någon efteranmälningsavgift.
Hopptävling för stor häst den 1-2 november. Det ska hyras in hinder .
Ansökan om lokal endagarstävling för ponny i den 24 januari. Hopptävling för häst i april. Planer på
kombinerad hopp- och dressyrtävling i oktober nästa år.
§ 9 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har fått mycket hjälp av Petra Lilja. Det är övernattning den här helgen.
Information behöver komma ut på hemsidan när det är aktiviteter. Diskussion om att
ungdomsstyrelsen ska ha en egen kassa. Det blir ingen terrängträning under hösten. Agneta
Svensson fyller i aktivitetskort för ungdomarnas olika aktiviteter. Diskussion kring sponsring av
jackor.
§ 10 Inkommande och utgående post
Bidrag på 350 kr från Hässleholms Fritid för aktiviteter.
§ 11 Föreningens framtid
Flera nya medlemmar. Föreningen vill ha fler tider i ridhuset till nästa år.
§ 12 Träningar
Avstämning efter terminen.
§ 13 Tävlingar
Efteranmälningsavgiften tas bort på ponnyhoppningen.
§ 14 Övrigt
Det finns 30 biljetter till Göteborg.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den 13 november.

§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Emma Graneskog, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

