Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2015-05-13
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Agneta Nilsson, Åsa Kocheise, Mathilda Ahnell
Adjungerad Per-Olof Mejling, Mona Stenhöös, Lena Graneskog
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mathilda Ahnell valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
En av suppleanterna i Ridhusföreningen har avsagt sig sitt uppdrag. Carina Olin bjuds in att vara
med på mötena. Kerstin har försökt nå Christoffer angående utjämnande av planen där
klubbstugan stått. Mathilda försöker få kontakt med honom. Kerstin har tagit med en dammsugare
till caféterian samt köpt in en högtryckstvätt.
§ 6 Ekonomi
Ponnytävlingen gick 17000 kr i vinst. Dressyrtävlingen för häst gick 21000 kr i vinst. Hopptävlingen
för häst gick 37000 kr i vinst. Ekonomin är för tillfället god.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning 27/5. Inleds med fri ridning. Dressyrtävlingar den 15-16 augusti där första
omgången Lag DM Msv B ingår. 3 oktober är det ponnydressyr. Knock out dressyr LB för häst
under hösten. Åsa hör sig för hos ponnyekipagen angående intresse för lagdressyr ponny till
hösten.
§ 8 Ungdomssektionen
Inga representanter.

§ 9 Hoppsektionen
Hopptävling för ponny den 4 oktober. Hopptävling för häst i november. Mathilda skriver information
till hemsidan om lagtävlingar. Mona gör anmälningar för både ponny och häst.
§ 10 Inkommande och utgående post
§ 11 Föreningens framtid
Styrelsen bjuder in Petra Lilja och Linnea Kocheise till nästa möte för information kring
klubbstugan. Förslag på att köpa in tid av vaktmästaren för att renovera klubbstugan. Föreningen
subventionerar resa och inträde till Falsterbo Horse Show den 11 juli. Mona ordnar biljetter. Eva tar
emot anmälningar och bokar buss. Kerstin anmäler föreningen till sponsring via Svenska Spel.
Förslag på gratis provridning för tränarna vid ett tillfälle under vecka 26 som föreningen står för.
Åsa pratar med Emelie, Emma med Yvonne och Eva med Helene och Johanna.
§ 12 Träningar
Tider i ridhuset inför hösten diskuterades. Behåller tider må, ti, on (lilla ridhuset), to.
§ 13 Tävlingar
Se ovan.
Behov av uppdatering av datorer och Internet finns. Johan Grip tittar över tekniken och lämnar
kostnadsförslag.
§ 14 Övrigt
Diskussioner kring ändrad prissättning av hyra för anläggningen till Ridhusföreningen.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den den 13 augusti kl 18.30.
§ 16 Mötet avslutas
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