Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2016-04-13

Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Kerstin Grip Ström, Annika Nilsson,
Åsa Kocheise, Mathilda Ahnell, Agneta Nilsson, 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
Mathilda Ahnell valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ny vaktmästare på 50 %, arbetar 8.00-12.00. Suppleanter till Ridhusföreningen blev Krister Collin
och Jan Grip. Mer underlag är inlagt i stora ridhuset. Förslag på att Ridklubben har sina bockar
under läktaren i lilla ridhuset på grund av problem med att få plats med hindervagnen. Röjning av
skogen på grund av risk för fallande träd. De tar även bort rishögen på parkeringen.
§ 6 Ekonomi
Enligt plan. 23 000 kr vinst på dressyrtävlingen i mars. Faktura på hinder som vi hyrt till
hopptävlingen.
§ 7 Dressyrsektionen
Man är tvungen att ha överdomare på dressyrtävlingarna nu, vilket innebär en extra kostnad.
Dressyrlaget i LA vann andra omgången. Final i Malmö 5/5. Pelle, Ulla-Britta och Lena åker på
tävlingsfördelningsmöte. Programridning den 24 april.
§ 8 Ungdomssektionen
Ingen närvarande. De behöver hjälp att bestämma datum för möte och ett fungerande nätverk.
Malin har fixat en tv till klubbstugan.
§ 9 Hoppsektionen
Hopptävling den här helgen 16-17/4. Extra hinder är inhyrda. ATV-service står för fyrhjuling gratis
under tävlingshelgen. De som kan tar med sig skottkärror till mockningen av parkeringen.
Ponnytävlingar i oktober.
§ 10 Inkommande och utgående post
Svar från kommunen. Det är Ridhusföreningen som måste prata samman sig om förslag till
kommunen. Agneta skickar skrivelsen till Eva.

§ 11 Föreningens framtid
Mer jobb kvar på klubbstugan. Kvar att göra klart är bland annat toaletten, ny dörr, målning
invändigt och att måla om stugan utvändigt.
§ 12 Träningar
Paus i Emelies träningar på onsdagar, så då är det fri ridning. Malin meddelar Lena. Övriga
träningar rullar på.
§ 13 Övrigt
Nytt datum för informationskväll om aktivitetskort den 26/4 kl 18.00-20.00.
Mycket information på hemsidan är inaktuellt. Behöver ansvaret fördelas på fler personer? Kerstin,
Malin och Mathilda kan tänka sig att vara medadministratörer på Facebook.
Falsterboresa för funktionärerna. Malin kollar upp kostnader hos Tjörnarps buss.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 10 maj kl. 19.00.
§ 15 Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Eklund, sekr.

Mathilda Ahnell, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

