Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms Hästsportförening
2016-05-10
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Mathilda Ahnell, Agneta Nilsson, Malin Kullman

Adjungerade Per-Olof Meijling, Lena Graneskog, Marie Jonsson, Wilma Nilsson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justeringsman
Lena Graneskog valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.

§ 5 Ridhusföreningen
Möte nästa vecka. Det ska göras en ny budget och bestämmas vad pengarna ska gå till. Lena och Eva tar
med sig frågan om placering av Ridklubbens bockar till Ridhusföreningen. Dressyrstaketet på utebanan ska
ställas upp. Ny vaktmästare är anställd på halvtid. Vaktmästaren tillfrågas om att spänna skållorna på
plaststöden på utebanan. Förslag på en tavla hos vaktmästaren där det går att skriva upp önskemål om
saker som behöver göras. Linan på flaggstången behöver fixas.

§ 6 Ekonomi
Enligt plan, god ekonomi. Både hopptävling och dressyrtävling gick med vinst.

§ 7 Dressyrsektionen

Representanter har varit på tävlingsarrangörsmöte. Tävlingarna till hösten är inbokade. Det blir
ponnydressyr div 2 på hemmaplan till hösten och lag DM Msv B för häst. Det blir även klubbtävling,
programridning och knock-out för häst. Under våren har det varit knock-out dressyr för ponny och Lag DM
LA för häst. Laget för häst blev femma i finalen.

§ 8 Ungdomssektionen
Det är svårt att få ungdomarna engagerade så det har inte varit något möte ännu.

§ 9 Hoppsektionen
Dokumentation från hopptävlingen. Överdomaren var nöjd. Diskussion kring små förbättringar till nästa
gång. Det behövs fortfarande en person som sköter inläggen på hemsidan för hoppningens del. Höstens
lagdeltagande behöver anmälas, både ponny och häst.

§ 10 Inkommande och utgående post
Verksamhetsbidrag från kommunen är utbetalt.

§ 11 Föreningens framtid
Klubbstugan kommer att målas i sommar samt lite andra renoveringar. Pelle och Agneta ser till att det blir
gjort. Marie kollar upp priser på utemöbler. Diskussion kring att vi är två föreningar på anläggningen. Kan vi
göra fler saker gemensamt?

§ 12 Träningar
Bokningar inför hösten ska göras. Tränarna tillfrågas om fortsättning till hösten.

§ 13 Övrigt
Information om Falsterboresan finns på hemsida och Facebook. Förslag på prova på träning i juni månad.
Eva frågar Helen och Emelie om detta. Grillkväll 17/6 kl 18.30. Eva skriver inlägg till hemsidan.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 11 augusti kl. 19.00.

§ 15 Mötets avslutande

Vid protokollet

Johanna Eklund, sekr.

Lena Graneskog, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

