Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2017-02-22
Närvarande: Marie Johnsson, Johanna Eklund, Kerstin Grip-Ström, Agneta
Nilsson, Annika Nilsson, Mathilda Ahnell, Sabina Cadier, Jenny Nilsson
Adjungerad: Pehr-Olof Meijling, Thea Peterson, Sandra Troedsson, Jennie Evertsson, Wilma?
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Johnsson.
§ 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
Årsmöte den 12 mars. Fler offerter på vad det skulle kosta att riva torpet tas in. Tills vidare kommer
den nystartade voltigeklubben att behålla sina tider i ridhuset på söndagar.
§ 6 Ekonomi
Enligt plan. Fakturan från Selanders för vandringspriserna har kommit.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning den 11 mars. Dressyrtävlingar 17-19 mars med domarkurs på söndagen.
§ 8 Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har ingen egen kassa utan begär pengar från styrelsen vid behov. De ska
försöka komma igång med möten och komma på förslag på aktiviteter. Thea kallas till
styrelsemötena och ersätts av suppleant vid förhinder.
§ 9 Hoppsektionen
Tävling 8-9 april. Har diskuterat olika aktiviteter som att clinincs. Planer på fortsättning av den kurs
som Fredrik Malm höll förra året.
§ 10 Träningar
Eftersom det inte är så många som tränar på tisdagar så kollar styrelsen upp olika alternativ på
andra tränare som ett komplement till nuvarande. Vi behöver också undersöka vilket intresse som
finns hos medlemmarna.
§ 11 Inkommande och utgående post
Det har kommit information om Svensk Ridsport Gala den 24 februari.
§ 12 Föreningens framtid
Ordförande vill att vi återkopplar till henne om vi har synpunkter på ordförandeskapet. Diskussion
kring om aktiviteter som föreläsningar kan vara attraktivt för nuvarande och nya medlemmar.
Diskussion kring om information om aktiviteter bör synas mer på Facebook.

§ 13 Övrigt
Diskussioner kring att skriva in aktiviteter och viktiga datum i ett årshjul.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 29 mars kl. 18.30.
§ 14 Mötets avslutande

Vid protokollet

Johanna Eklund, sekr.

Malin Kullman, justeringsman

Marie Johnsson, ordf.

