Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2015-11-11

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Kerstin Grip
Ström, Mathilda Ahnell, Malin Kullman
Adjungerad Per-Olof Mejling, Marie Johnsson, Mona Stenhöös
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Emma Graneskog valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Förslag på att Janne Grip Ström ska väljas in som suppleant i Ridhusföreningen. Kerstin berättade
om att det är fortsatta diskussioner kring underlagen i ridhusen i Ridhusföreningen.
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är god.
§ 7 Dressyrsektionen
Det har varit programridning och klubbmästerskap för både ponny och häst samt Lag DM Msv B.
Det är final i knock out dressyr LB på lördag. Det har varit tävlingsfördelningsmöte. Det blir
marstävlingar med Lag DM LA för häst.
§ 8 Ungdomssektionen
Ingen representant. Valberedningen arbetar med att få in fler ungdomar i styrelsen.
§ 9 Hoppsektionen
Nya medlemmar på gång i hoppsektionen och två som avgår. Klubbmästerskap i hoppning för
ponny och häst 21 dec. Tvådagarskurs för Emelie 3-4 januari. Hopptävlingar för häst vecka 15.
Banbyggnadskurs med Fredrik Malm och aktivitet tillsammans med Hässleholms Ridklubb på
förslag.
§ 10 Inkommande och utgående post
Grönt kort kurs, information finns uppsatt på tavlan i ridhuset.
§ 11 Föreningens framtid
Valberedningen arbetar med nästa års styrelse.
§ 12 Träningar
Styrelsen tar beslut om att sponsra Emelie med en jacka då hon varit lagledare till ponnylaget i
hoppning. Beslut om att de ryttare som tävlar för andra föreningar ska betala en fast summa på

500 kr per termin i ridhushyra när de tränar i vår förening. Beslut om markarbete för Emelie i lilla
ridhuset på onsdagar varannan vecka. Marie skriver information till hemsidan.
§ 13 Tävlingar
Utvärdering av ponnytävlingen. Det fungerade bra med hoppning och dressyr samma helg. Litet
antal starter i hoppningen. Ponnyhoppningen gav inte några inkomster utöver bidraget. Dressyren
gick 8500 kr plus. Resultatet för hästtävlingarna kommer senare.
§ 14 Övrigt
Tömkörningskurs på jullovet. Eva hör om priset är förhandlingsbart och även om andra alternativ.
Underlagskurs 14/11. Det kommer att ske någon form av uppskattning på årsmötet för årets fina
prestationer. Alla aktiviteter som ungdomarna gör ska fyllas i på en blankett så att vi får bidrag för
det. Malin får ansvar för detta. Marie kollar upp priset på mössa till funktionärerna som tack för
hjälpen. Beslut om att sponsra alla de som ridit i lagen med 150 kr/person vid gemensam aktivitet.
Klas håller på att reparera klubbstugan. Vindskydd är uppsatt och det är målat vid skylten.
Fortsatta reparationer bland annat reparation av toaletten pågår. Beslut om att byta radiatorerna.
Årsmöte den 14/2 kl 16.00.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte den 2/12 kl 18.30.
§ 16 Mötet avslutas

Vid protokollet

Johanna Eklund, sekr.

Emma Graneskog, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

