Protokoll fört vid styrelsemöte och möte sektioner i
Hässleholms Hästsportförening 2015-03-25
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Annika Nilsson, Agneta Nilsson, Mathilda Ahnell, Malin Kullman
Adjungerad Lena Graneskog, Petra Lilja, Marie Johnsson, Louise Lilja, Linnea Kocheise
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Kerstin Grip Ström valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Tävlingar ht-15
Det är inlagt dressyr för häst i augusti och hoppning för häst i november. Diskussion kring
ponnytävling i både dressyr och hoppning samma helg i oktober. Hoppsektionen och
dressyrsektionen bestämmer lämplig helg gemensamt.
§ 6 Arbetsuppgifter i styrelse och sektioner
Det finns ett tidigare gemensamt dokument för vad sektionerna gör. Lena Graneskog ser om detta
går att vidarebefordra till hoppsektionen. Arbetsuppgifter i sektionerna är tävlingar,
fördelningsmöten, klubbmästerskap, anmälan till lagtävlingar, andra aktiviteter som t.ex.
programridning och pay and jump.
§ 7 Rotary 14/4
Lunchmöte som Rolf Hansen deltar vid.
§ 8 Funktionärer vid tävling
Det ska skrivas ett kort meddelande till funktionärerna om vad som gäller vid tävling.
Funktionärerna bjuds på mat samt fika. Godis betalar man själv för.

§ 9 Gemensamma aktiviteter
Förslag på träff med något tema för medlemmarna en gång per år. Sektionerna ger förslag på
aktiviteter. Ungdomssektionen funderar också över andra aktiviteter för ungdomarna i föreningen.
§ 10 Klubbstugan
Föreningen fick avslag från Arvsfonden för renovering av klubbstugan. Petra Lilja och Linnea
Kocheise bildar grupp som utarbetar förslag på hur klubbstugan kan renoveras.
§ 11 Träningar
Önskemål angående dagar och tider inför hösten ska vara klara i maj. Sektionerna frågar tränarna
om vilka möjligheter och önskemål de har.
§ 12 Övrigt
Eva undrar om det finns förslag på saker som behöver åtgärdas på anläggningen. Förslag kan
mejlas till klubbmejlen. Funderingar kring ny parkering för hästtransporter, belysning och
renovering av köket i caféterian kom upp.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte för styrelsen den 13/5 kl. 18.30. Nästa möte gemensamt med styrelsen och
sektionerna till hösten.

§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

