Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2015-08-13
Närvarande: Eva Nyström, Malin Kullman, Emma Graneskog, Agneta Nilsson,
Åsa Kocheise, Mathilda Ahnell, Annika Nilsson, Linnea Kocheise, Sara Götz
Adjungerad Per-Olof Meijling, Mona Stenhöös
§ 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. Ny suppleant till
Ridhusföreningen finns som förfrågan. 26/9 10-14 är det städdag. Lista med de arbetsuppgifter
som skall utföras
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är i balans.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning 2/9. Nästa tillfälle första onsdagen i oktober. 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.
Vem ska rida i ponnydressyrlaget, vem kan ta uppdraget som lagledare? Förfrågan ställs i
undomsgruppen och ska bekräftas till Emma. (Marie Johnsson avböjde då hennes dotter inte ska
tävla)
§ 8 Ungdomssektionen
Sara och Linnea närvarar. Sektionen har en mindre summa kontanter som dom önskar få insatta.
Peller tar hand om detta. Tänkt möte är satt till 22/8 13.00.
§ 9 Hoppsektionen
Hopptävling för ponny den 4 oktober. Hopptävling för häst i november. Mathilda skriver information
till hemsidan om lagtävlingar. Mona har gjort anmälningar för både ponny och häst.
Mathilda ska dubbelkolla så att informationen om allsvenskan ligger på hemsidan.
Nästa möte 27/8.
Mona ordnar med hederspriser.
§ 10 Inkommande och utgående post
§ 11 Föreningens framtid

Klubbstugan behöver fixas. Åsa kollar med byggprogrammet på Jacobsskolan om dom kan ta sig
an något. Ev köper vi in tjänsten av vaktmästare Klas att få stugan målad, fixa ett vindskydd vid
grillplatsen, ordna till toaletten och ev byta golv.
§ 12 Träningar
Hur vi ska använda tiderna i ridhuset inför hösten diskuterades. Vi har tider må, ti, on (lilla
ridhuset), to. Johanna slutar. Yvonne är tillfrågad om hon kan ta varje torsdag för att kunna ta emot
alla som vill träna för henne. Kanske enskild träning jämn vecka och grupp träning udda?
Önskemål om markträning finns och Emelie kan tänka sig ta detta from nov, då varannan tors.
Agneta Nilsson kan tänka sig stötta från september till nov om önskemål finns.
§ 13 Tävlingar
Se ovan.
Behov av trådlöst internet finns. Johan Grip tittar över tekniken och lämnar kostnadsförslag.
Punkten står kvar då detta inte är genomfört än.
Till helgens tävlingar kommer NSK göra ett reportage.
Efter den hemska olyckan för en tid sidan finns det en utarbetad krisplan. Den finns att skriva ut
på nätet. Mathilda går igenom den med hoppsektionen.
§ 14 Övrigt
Måndagsgruppen vill kunna få tillgång till cafeterian på måndagar för att kunna koka kaffe, värma
sig. Nyckel till Emelie är ett önskemål, kollas upp. Detta är ok med ridhusföreningen.
Träning på annan anläggning inför allsvenskan hoppning kollas upp gällande pris utav Annika.
Diskussion om hur man kan bygga upp ett betalningssystem beroende på om man tävlar för
klubben eller ej. Eva och Emma.
Styrelsen ansvarar för att informationen på anslagstavlan i ridhuset är uppdaterad.
Har någon en eller fler datorväskor över? Informera Eva då vi har ett behov.
Bra dialoger fördes för att ha en plan för hur vi gör oss till en attraktiv klubb att träna och tävla för.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den den 23/9 kl 18.30.
§ 16 Mötet avslutas

Vid protokollet

Malin Kullman.

Eva Nyström, ordf.

Mathilda Ahnell, justeringsman

