Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms Hästsportförening
2017-01-09
Närvarande: Eva Nyström, Johanna Eklund, Kerstin Grip Ström, Malin Kullman, Agneta Nilsson, Emma
Graneskog, Mathilda Ahnell, Annika Nilsson

Adjungerade: Pehr-Olof Meijling, Marie Jonsson, Louise Rosengren

§ 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
Nästa möte den 19/1. HHSF har beslutat att det är okej att de med anläggningskort från HRK rider i lilla
ridhuset på onsdagar. Påminnelse om att det är HHSFs ryttare som har företräde när det är fri ridning på de
tider som HHSF betalar för och att endast de med anläggningskort får lov att rida på volten när det är
träning i stora ridhuset.

§ 6 Ekonomi
Pelle redovisar resultatet från novembertävlingarna. Ekonomin är enligt plan.

§ 7 Dressyrsektionen

Propositionen för marstävlingarna är inlämnad. Vid tävlingarna kommer en omgång av Lag DM LA att
genomföras.

§ 8 Ungdomssektionen
Ingen närvarande.

§ 9 Hoppsektionen
Klubbmästerskap i hoppning för både ponny och häst genomfördes i december. Emelie höll i hoppkurs den
27-28 december. Propositionen för apriltävlingarna är på gång.

§ 10 Träningar
Till våren kommer hoppträningarna med Emelie vara ute på torsdagar, hoppträning inomhus på måndagar
till dess. Dressyrträningarna fortsätter varannan torsdag för Yvonne och tisdagar för Helene. Styrelsen
beslutar om att ta ut en ridhusavgift på 50 kr per gång (via swish) för de ryttare som tävlar för annan
förening än HHSF. Eva meddelar Helene och Emelie om detta och Emma informerar Yvonne.

§ 11 Inkommande och utgående post
Ingen inkommande post

§ 12 Föreningens framtid
Årsmöte den 11/2 kl. 17.00. Kallelse är gjord. Valberedningen redovisade sina förslag. Annika beställer mat
till årsmötet. Agneta köper dryck. Medlemmar bjuds på mat och dryck. Anmälan ska göras till Annika innan
den 5/2. Emma skriver information på hemsidan. Kerstin ordnar vandringspriser och hederspriser. Nästa år
gör Johanna och Kerstin detta tillsammans.
Förslag på Facebook-grupp för betalande medlemmar.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte den 11 februari kl. 16.00.

§ 14 Mötets avslutande
Vid protokollet
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