Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2016-03-02

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Emma Graneskog, Annika Nilsson,
Agneta Nilsson, Åsa Kocheise, Malin Kullman
Adjungerad Per-Olof Meijling
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Malin Kullman valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Diskussion om nya stadgar till Ridhusföreningen. Styrelsen har utsett Agneta Nilsson, Christer
Julin, Jan Grip och Julia Jingfors till representanter på Ridhusföreningens årsmöte. Det behövs
även två suppleanter.
§ 6 Ekonomi
Enligt plan. Intäkterna från tävlingar kommer troligtvis att minska 2016 då vi har färre tävlingar.
§ 7 Dressyrsektionen
Tävlingar 11-13/3. Ganska få anmälningar. Nästa programridning blir den 24 april. Ansökningar om
dressyrtävlingar till hösten ska göras senast 17 april, eventuellt är det möte den 18 april. 13-14
augusti blir det tävling. Kombinerad ponnydressyr och hoppning på förslag den 9-10 oktober. Malin
kollar med hoppsektionen. Diskussion kring informationen inför programridningar.
§ 8 Ungdomssektionen
Inga representanter.
§ 9 Hoppsektionen
Hopptävlingar i april. Listan på medlemmar i hoppsektionen behöver uppdateras. Malin tar med sig
frågan om någon i hoppsektionen kan vara medadministratör på hemsidan.
§ 10 Inkommande och utgående post
Faktura på medlemsavgifter har inkommit. Informationskväll den 16 april om aktivitetskort på nätet.
Malin går dit eller kollar upp vem/vilka som kan gå.
Pelle mejlar över de papper Eva behöver för att lämna in till kommunen.
Affisch om Appassionata sätts upp på anslagstavlan.

§ 11 Föreningens framtid
Arbetet på klubbstugan pågår.
§ 12 Övrigt
Agneta skickar in motion från styrelsen till kommunen.
Ländtäcken till ponny med föreningens logga finns att låna vid lagtävlingar.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 13 april kl.19.00.
§ Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Malin Kullman, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

