Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2016-01-27

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Kerstin Grip Ström, Mathilda Ahnell,
Annika Nilsson, Agneta Nilsson
§ 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
Årsmöte 20/3 kl 14. Det behövs en ny suppleant och en ny revisor i ridhusföreningen.
Ridhusföreningen har beslutat om att lägga in mer dressyrunderlag och klenflis i stora ridhuset. Det
finns en bomvagn på anläggningen.
§ 6 Ekonomi
Under kontroll. Året 2015 har gått 26 000 kr i vinst.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning den 28 februari.
§ 8 Ungdomssektionen
Beslut togs om att de pengar som ungdomarna har satt in på föreningens konto får de själva
använda till valfria aktiviteter. Det kommer att vara en kurs i februari för Fredrik Malm.
§ 9 Hoppsektionen
Det står fel datum i propositionen för vårens tävling, hoppsektionen har meddelats. Det har kommit
in önskemål om löshoppningskurs under våren. Mathilda pratar med Emelie. Kerstin frågar
Thomas Ericson om tömkörningskurs.
§ 10 Inkommande och utgående post
Faktura på mössor till funktionärerna.
§ 11 Föreningens framtid
Beslut togs om att sektionsmedlemmarna bjuds in då styrelsen går ut och äter. Duktiga ryttare i
föreningen uppmärksammas med blomsterbukett på årsmötet. Beslut togs om att köpa in 100
mössor till funktionärerna. Agneta fixar fika till årsmötet. Eva köper blommor. Kerstin har lämnat in
vandringspriserna. Fika erbjuds under tiden det är möte.

§ 12 Träningar

§ 13 Tävlingar

§ 14 Övrigt
Respektive sektion håller koll på vilka som rider i respektive lag och lämnar in till den som ska
skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Eva skriver verksamhetsplan och Johanna
skriver verksamhetsberättelse.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte 2 mars kl 18.30.
§ 16 Mötet avslutas

Vid protokollet

Johanna Eklund, sekr.

Mathilda Ahnell, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

