Hässleholms Hästsportförening
Protokoll styrelsemöte 20/9-17 kl 18.30
Närvarande: Marie Johnsson, Mathilda Ahnell, Malin Kullman, Thea Peterson, Jenny Nilsson,
Johanna Eklund, Annika Svensson, Agneta Nilsson
1.Mötet öppnas
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Johanna Eklund
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes
5. Ridhusföreningen
Ingen representant närvarande.
6. Ekonomi
Pelle ej närvarande
God och enligt plan
7. Dressyrsektionen
Ingen representant på plats. Närmsta aktivitet är dressyr allsvenskan 30/9 vi arrangerar.
8. Ungdomssektionen
Ny träff är planerad till 23/9 som inkluderar övernattning. Flera aktiviteter har diskuterats vid förra
mötet och skall fastslås vid det kommande.
9. Hoppsektionen
Mathilda kommer att kalla till möte och gå ut med anmälningar om funktionärer till tävlingen 4-5/11.
Skall föreningen dela ut en kaffebiljett per ekipage? Jenny Nilsson kommer att hämta en släp morötter
som kommer att delas ut vid tävlingen i någon form.
10. Träningar
Är alla tränande medlemmar? Malin Kullman kontaktar Pelle för genomgång av medlems listan.
Stort intresse för Horsemanship träningen som nu är fulla grupper. Fler medlemmar är intresserade av
detta och en dialog får tas om vi ska ta ytterligare en dag i anspråk för en grupp till.
Har alla tränare fulla grupper? Viktigt att dom informerar så fri ridningstider alltid är uppdaterad. Jenni
kollar hur beläggningen är på Helenes träningar.

Vilka typer av träningar vill/ska föreningen erbjuda till nästa år? Diskussion på nästa möte.
Beslut om inköp av headset taget.
11. Inkommande utgående post
Folders om Sweden International Horseshow
12. Föreningens framtid
Vi måste erbjuda mer aktiviteter tex clinics, satsa på våra äldre hoppryttare med tex träningshelger för
tex Sofia Farman. Malin Kullman kollar med Sofia om vad som skulle kunna funka.
13. Kommande aktiviteter
Föreläsning av hästjurist undersöks.
Undersökning av kurs i mentalträning
14 Laget runt
15 Nästa möte
1/11-17 kl 18.30
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