Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms Hästsportförening 2016-11-09
Närvarande: Eva Nyström, Kerstin Grip Ström, Agneta Nilsson, Emma Graneskog, Mathilda Ahnell,
adjungerade Pehr-Olof Meijling.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Emma Graneskog valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Det ska köpas in säkerhetsskollor som ska låsas in i skåp efter tävlingarna.
En inventering av hindrena ska göras. Ridhusföreningen ska ansöka om rivningstillstånd för
torpet.
Bokningar till våren ska snart vara inkomna till Lena Graneskog. Styrelsen beslutar att behålla
samma tider som för ht 2016.
§ 6 Ekonomi
Vi beslutar att fälttävlanslaget till Lag-SM får lagavgiften betald av föreningen. Eva och Malin
har varit på möte med kommunen om att söka bidrag via nätet. Malin ansvarar för ansökningarna.
Vi håller på att rusta upp klubbstugan och har lagt ca 25 000 kr på det.
Ekonomin går enligt plan.
§ 7 Dressyrsektionen
Dressyrlaget på häst rider final i knock-out dressyren på söndag 13/11. Klubbmästerskap i
dressyr är den 26/11 för både ponny och häst.

§ 8 Ungdomssektionen
Ingen närvarande.
§ 9 Hoppsektionen
Klubbtävling 17/12. Hoppkurs den 27/12-28/12
§ 10 Inkommande och utgående post
Inget aktuellt
§ 11 Föreningens framtid
HRK har förhandlingar med kommunen om ett nytt ridhus och stall, frågan har kommit från dom
om att få lägga det på ridhusföreningens mark. Styrelsen ställer sig positiva till det. Policy om
drogfrågor ska finnas med på som en punkt på årsmötet. Vi kan ha en egen eller anta
kommunens.
HHSF fyller 10 år 2017. Beslut att lägga årsmötet lördagen 11/2 kl. 17 och sedan bjuda på mat
efter mötet. Emma skriver något på hemsidan om detta.
§ 12 Övrigt
Hemsidan ska skötas av respektive sektion med assistans från Emma. Även Eva ska försöka lära
sig att uppdatera hemsidan.
Fråga från HRK angående fri ridning i lilla ridhuset på onsdagar. Beslutades att på prov fram till
jul låta andelsägare/kortinnehavare från HRK nyttja tiden om det är ledigt.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 9/1 kl. 18.30.
Valberedningen ska bjudas in till detta möte.
§ 15 Mötet avslutades
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Emma Graneskog

Eva Nyström ordf.

