Protokoll
Hässleholms Hästsportförening
Styrelsemöte 2017-06-12 kl. 18.30
Närvarande: Marie Johnsson, Annika Nilsson, Mathilda Ahnell, Agnetha Nilsson,
Johanna Eklund, Malin Kullman, Kerstin Grip Ström, Tea Pettersson, Lena
Graneskog
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av dagordning.
3. Till justeringsman väljs Johanna Eklund.
4. Föregående mötes protokoll har ännu ej justerats. Ska läggas upp på hemsidan så
fort vissa ändringar är gjorda.
5. Ridhusföreningen.
Ladan ska rivas, offert från Viventum har accepterats. Beslut har tagits om att
åtgärda avloppet till torpet. För att undvika att toalettdörrarna i ridhuset står öppna
ska det sättas in fjäderanordningar som stänger dörrarna automatiskt. Kerstin ska
kolla upp vilken typ av anordning som skulle kunna fungera. Den bortre utebanan är
avstängd tills vidare på grund av dåligt underlag med stora stenar som kommer upp.
Det är tillåtet att rida där men det sker på egen risk.
6. Pelle har meddelat att ekonomin ser bra ut.
7. Dressyrsektionen.
Det planeras flera aktiviteter under hösten bl.a. programridning i augusti och därefter
dressyrtävlingar för stor häst 12-13 augusti. Den 30 september arrangeras
ponnytävlingar i dressyr och årets klubbtävling för ponny och häst kommer att hållas i
november. Mer detaljerad information kommer att läggas upp på hemsidan och
facebook.
8. Ungdomssektionen.
Tea kommer under sommaren kalla samman till ett möte rörande hur
ungdomssektionen vill utveckla klubbstugan.
9. Hoppsektionen.
Klubbtävling i hoppning för ponny och häst kommer hållas den 31 augusti. För ponny
kommer lilla respektive stora KM gå i LD- och LC-höjd och för häst blir det 90 cm
respektive 110 cm. Mer detaljerad information kommer att komma ut på hemsidan
och på facebook.
Johanna kollar med Anna Dahlén om det finns intresse för att ordna med ett lag till
allsvenskan i div 2 under hösten.

10. Träningar
Marie ska undersöka förslaget att anordna träning i horsemanship med Hearts and
Horses varannan onsdag i lilla ridhuset under hösten. Vi ska även undersöka
intresset för dressyrträning för Kerstin Grip Ström udda veckor i stora ridhuset.
11. Det har inte inkommit en inbjudan via post till ett evenemang på Jägersro. Marie
ska kolla upp om vi kan få ihop en grupp som vill åka.
12. Föreningens framtid.
Diskussion angående förslag till flertalet aktiviteter under höstterminen. Kerstin Grip
Ström kan tänka sig hålla i en tömkörningskurs om det finns intresse. Mathilda och
Johanna hör sig för med lite olika kontakter om det skulle gå att anordna en
temakväll med inriktning på betsling och sadelutprovning. Marie har pratat med
Jonna Larsson om att starta en grupp för några av ponnyryttarföräldrarna. Jonna ska
höra sig runt om intresse finns. Det finns även förslag om att anordna en
tävlingsutbildning för Karin Johnsson och Marie Kristenson. Slutligen diskuteras åter
igen om ett ökat samarbete med Hässleholms ridklubb och att vi självklart ska
försöka engagera även deras medlemmar i alla våra planerade aktiviteter.
13. Laget runt.
Agnetha ska ta fram de papper med ansökningar om bidrag som hon sammanställde
för ett tag sedan. Lena vill gärna titta på det och se om man kan utveckla det hela
och skicka in igen.
14. Nästa möte planeras till den 22 augusti kl. 18.30.
15. Mötet avslutas.
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