Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2016-09-21
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Kerstin Grip Ström, Malin Kullman,
Agneta Nilsson, Emma Graneskog, Åsa Kocheise
§ 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
Ridhusföreningen har röjt undan kvistar m.m. som fanns kvar efter skogsröjningen. Vaktmästaren
från ridskolan harvar ridhuset på lördagar. Micke Nord har harvat båda ridhusen och rivit upp
skorpan vilket gjorde att underlaget var löst direkt efteråt. Det är nu bra igen. Mer klenflis ska
läggas in i både lilla och stora ridhuset. Det pågår letande efter lämplig traktor.
§ 6 Ekonomi
Dressyrtävlingen gick bra ekonomiskt. Ekonomin är enligt plan. Underlaget från aktivitetskorten är
inlämnat. Det statliga ska lämnas in två gånger per år och det kommunala en gång per år. Malin
ger aktivitetskort att fylla i till Emelie. Malin står som LOK-stödsansvarig.
§ 7 Dressyrsektionen
Dressyrlaget på häst vann första omgången av knock-out dressyren. Ett lag har deltagit i div 2 för
ponny första omgången. Andra omgången går i Hässleholm den 1 oktober.
§ 8 Ungdomssektionen
Ingen närvarande. Den 22 oktober anordnas clinic i ridhuset där medlemmar har gratis inträde.
§ 9 Hoppsektionen
Det blev inget lag i div 2 häst. Ponnylaget startar i den andra omgången.
§ 10 Inkommande och utgående post
Information från kommunen angående Sweden by horse.
§ 11 Föreningens framtid
Det är fördelningsmöte den 17 oktober. Agneta gör beställning av nya element till klubbstugan och
till caféterian. Valberedningen är meddelade att Eva kommer att avgå som ordförande vid nästa
årsmöte.

§ 12 Övrigt
Antalet tränande för Yvonne har ökat och hon har träningar varje vecka. Antalet tränande för
Helene och Emelie är färre än tidigare.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 9 november kl. 19.00.
§ 15 Mötets avslutande

Vid protokollet

Johanna Eklund, sekr.

Malin Kullman, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

