Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2015-09-23

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Agneta Nilsson, Mathilda Ahnell, Sara Götz, Åsa Kocheise
Adjungerad Per-Olof Mejling, Lena Graneskog
§ 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 Ridhusföreningen
Det behövs en ny suppleant från Hästsportföreningen. Diskussion angående underlaget i lilla
ridhuset, förslag på kvegsand har inkommit. Kerstin har kollat upp det med Micke Nord och han
säger att kvegsand kan skikta sig. Hästsportföreningens styrelse säger nej till kvegsand. Förslag
på att lägga in klenflis i stora ridhuset och mer av dressyrunderlaget i lilla ridhuset. Städdag på
lördag den 26/9. Hästsportföreningen samlas kl 12.00 och hjälper Klas. Emma ändrar tiden på
hemsidan. Det har varit inbrott i bilar vid två tillfällen och i cafeterian vid ett tillfälle. Förslag på att
sätta upp rörelseaktiverade lampor.
§ 6 Ekonomi
Balans i ekonomin. Dressyrtävlingarna gick 24 000 kr i vinst.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning den 7 okt. Ponnytävling i dressyr den 3/10. 24/10 är det klubbmästerskap ponny
och häst. Lag DM i Msv B pågår, finalen återstår. Knock out för häst den 30/9.
§ 8 Ungdomssektionen
Pengar från ungdomssektionen ska sättas in på föreningens konto. Pelle tar hand om det. Det
finns inte så stort intresse för att sitta med i ungdomssektionen. Det skulle behövas stöd från
föräldrar.
§ 9 Hoppsektionen
Kan klubbmästerskapet i hoppning vara på en måndagskväll? Mathilda tar med sig frågan till
hoppsektionen. 19/10 är det fördelningsmöte. Mathilda kollar med Mona att propositionerna inför
våren är inskickade och om det finns någon som kan gå på mötet.
§ 10 Inkommande och utgående post
Broschyr från Globen och ridgymnasium är uppsatta på anslagstavlan.
§ 11 Föreningens framtid

Klas ska sätta upp ett vindskydd (plank) vid klubbstugan samt snygga upp där inne. Agneta och
Pelle kontaktar Klas och bestämmer vad som ska göras. Kerstin har ett kök som kan sättas in i
klubbstugan.
§ 12 Träningar
Det flyter på. Lagom fyllda grupper. Flera ponnyryttare har börjat träna för Yvonne.
§ 13 Tävlingar
Tävlingar för ponny i dressyr och hoppning, 3-4 oktober. Tävlingar för häst i hoppning den 31/10
och 1/11.
§ 14 Övrigt
Styrelsen beslutade om sponsring med 800 kr per person till två medlemmar i lag SM i fälttävlan.
Det finns nya svarta jackor med föreningens emblem att beställa. Föreningen sponsrar med 200
kr/jacka. En medlem sponsrar med 2000 kr (100 kr/pers) till de tjugo första ungdomarna som
beställer. Offert på 2580 kr för router, powerline och installation. Det behövs inte wi-fi till besökare.
Styrelsen tar beslut om att inhandla en router.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den 11/11 kl 18.30.
§ 16 Mötet avslutas
Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Kerstin Grip Ström, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

