Hässleholms Hästsportförening
Mötesprotokoll, styrelsemöte 3/5 -17 kl. 18,30
Närvarande: Sabina Cadier, Marie Johnsson, Agneta Nilsson, Pehr-Olof Meijling, Thea Peterson,
Kerstin Gripström, Malin Kullman.
1.

Mötet öppnas

2.

Fastställande av dagordning

3.

Val av justeringsman
Agneta Nilsson valdes att justera protokollet

4.

Föregående mötes protokoll

5.

Ridhusföreningen
Torpet ska kopplas på kommunens avlopp.
Rivning av ladan diskuteras men något beslut har ännu inte tagits.
Offerter väntas.
Ridhusföreningen önskar köpa en ny traktor.
Diskussion om det är nödvändigt att köpa en ny eller om det kan vara lönt att renovera de
som finns.
Dörrarna på toaletterna ställs öppna så att värmen släpps ut vilket blir en stor kostnad. När
det inte är tävling hålls endast en toalett öppen för att undvika detta.

6.

Ekonomi
Ekonomin är relativt god.
Väntar på besked om sökta bidrag.

7.

Dressyrsektionen
Tävlingar: Dressyr häst 12-13 augusti och dressyr ponny den 30 september.
Träningen med Mollis blev inställd pga för få anmälda.

8.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har inte haft några aktiviteter eller liknande sedan förra mötet. Snart ska

såväl ungdomar som vuxna kallas för att diskutera vidare arbete med renovering av
klubbstugan mm.
9.

Hoppsektionen
Inget nytt inplanerat.
Träningar:
Markarbetesträning för Emelie varannan onsdag – ok med start onsdag vecka 20.
Provträning – “ej medlem-försäkring” är nödvändigt.
50 kr extra för icke tävlande för klubben – Tränarna kontrollerar. Styrelsen behöver
ha inblick i vilka som tränar.

10. Inkommande och utgående post

11. Föreningens framtid
Ökat samarbete med HRK. Kan vi ha gemensamma träningar till exempel. Det finns flera
aktiviteter som man skulle kunna ha samarbete om. Thea kontaktar ridskolan för ett
samrabete med deras ungdomssektion.
Tryck jackor/hemsida-Informationen ska komma ut.
Höstaktivitet – Trikem, veterinär-foder, avmaskning mm Förslag på Ann Detmer. Marie
pratar med ridskolan.
Tävlingsutbildning – Karin Johansson o Ulla-Britta Meijling
12. Laget runt
Resa eller liknande för funktionärer. Beslutades att erbjuda funktionärer resa till Falsterbo
lördagen den 15 juli. Resa och inträde står klubben för. Information om detta måste ut så
snart som möjligt. Vill andra följa med kan de göra det till självkostnadspris. Sabina skriver
ihop information och skicka till Emma så att det kan läggas in på hemsidan. Anmälan senast
den 4 juni. Sabina frågar Annika Nilsson om hon kan ta emot anmälningarna.

Förra styrelsen beslutade om nya dukar till domarborden. Dessa är på gång. Styrelsen
beslutar nu att köpa in ytterligare 3 st dukar.

Nya skrållor. En hel del skrållor fungerar inte. En del ska kunna lagas men det saknas en
del. Man behöver avlägsna de skrållor som inte fungerar så att man får kontroll på hur
många det rör sig om. Det finns en skiftnyckel som man kan använda till att spänna lösa
skrållor.

13. Nästa möte
12 juni 2017, 18.30
14. Mötet avslutas

