Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2014-11-13
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Annika Nilsson, Mona Stenhöös, Martina Åkesson
Adjungerad Per-Olof Meijling, Petra Lilja
§ 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
Ridhustider för vt-15. Önskemål om 16.30-22.00 må - to.
Motion till årsmötet angående näringsidkare i Ridhusföreningen.
Vattnet kommer att tömmas på fredag. Var?
Diskussioner kring torpet.
Traktorn är trasig. Extra hyra för föreningarna i december för att laga den. Styrelsen tar beslut att
acceptera detta.
Klenflis har lagts i båda ridhusen. Ridhusföreningen köper nyckelskenor till hinderstöden.
§ 6 Ekonomi
Faktura från Bjärnors på tårtor som styrelsen beslutade betala till ponnyryttarna efter
ponnyallsvenskan. Räkning på milersättning till vaktmästaren.
§ 7 Dressyrsektionen
Styrelsen sponsrar ryttare på storhäst som deltaget i lagridning med 150 kr per ryttare till bowling
och mat.
Programridning den 22 februari. Dressyrtävling i mars. Lag DM LA ingår och domarkurs.
§ 8 Hoppsektionen
Allt fungerade bra på hopptävlingen. Gott om funktionärer. En bestämd person behöver kolla av att
allt är klart när siste man går. Det behövs information om vad de olika funktionärerna ska göra.
§ 9 Ungdomssektionen
Styrelse väljs på årsmötet. Valberedningen ger förslag.
§ 10 Inkommande och utgående post
Post om olycksfallsförsäkringen. Mejl om extrajobb på kulturhuset, något för ungdomssektionen?

§ 11 Föreningens framtid
Ansökan till Arvsfonden är diarieförd. Emma Graneskog har skrivit ansökan till Bedrupsstipendet
för Hästsportföreningens räkning. Datum för årsmötet bestäms till den 8 februari kl 16.00.
Diskussion kring behovet av nya hinder.
§ 12 Träningar
Minskning av antalet ponnyryttare som tränar dressyr. Information behöver ut på hemsidan om det
är ledigt i ridhuset. Diskussioner kring träningar under vt-15.
§ 13 Tävlingar
Hopptävlingen för stora hästar gick ca 25 000 kr plus. Mycket positivt från de tävlande både från
storhästryttare och ponnyryttare. Ponnyhoppningen den 25 januari är antagen.
§ 14 Övrigt
Fler nycklar till caféterian beställs. Ungdomssektionen får egen nyckel till caféteria och klubbstuga.
Petra Lilja ser till att skylten sätts upp på klubbstugan samt att väggen bakom målas.
Domarkonferens och tävlingsledarkonferens i januari. Styrelsen står för kostnaden för eventuellt
deltagande.
Planer på medlemsfest den 23 januari.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den 8 januari kl 18.30.
§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Martina Åkesson, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

