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Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening
2011-11-14
Närvarande styrelseledamöter
Eva Nyström, Peter Brenk, Anna-Maria Helldahl, Mia Blomqvist, Mona
Stenhöös och Agneta Nilsson.
Inbjudna: Pehr-Olof Meijling
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Peter Brenk.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ridhuset har en driftskostnad på närmare 30.000 kr/månad.
Det finns förslag på att ha en fast kostnad för hyran upp till ett visst
antal timmar. Styrelsen stödjer detta och föreslår ett tak på 25
timmar/vecka och 20 tävlingsdagar/år. HHSF ska betala proportionellt
mer än Röinge RK eftersom vi använder stora ridhuset vid fler tillfällen
och har 5 ledamöter i ridhusföreningen gentemot Röinge RK:s 3.
Eva, Louise och Kerstin har författat och skickat ett brev till kommunen.
Den 6/12 träffas dessa tre representanter för HHSF och tre
kommunalråd, fritidsförvaltningens chef samt fritidsnämndens
ordförande. Diskussionspunkter är ekonomin för att kunna driva
ridanläggningen och att iordningställa vägen mot Magle våtmark.
Vägen måste breddas och prepareras för att göras körbar för
transporter och lastbilar. Den väg som i nuläget används kommer då att
bli gång- och cykelväg med bom som stoppar biltrafik. Anders Servin
hör av sig när detta blir aktuellt.
§ 6 Ekonomi
Samtliga ryttare utom 1 har betalat höstens träningar.
Från dressyrtävlingarna finns 2 obetalda fakturor. Beslut togs att vid
obetald faktura får ryttare inte starta vid nästkommande tävling utan
att först erlägga betalning.
HHSF har köpt nya toners till skrivaren.
Jenny har kollat med Wehlins buss inför resan till Göteborg Horse Show
och den kostar 8000 kr. Agneta mailar Jenny och frågar om det finns
prisjämförelser med t ex Tjörnarps buss och Hästveda buss. Buss till
resan måste bokas snarast.
§ 7. Föreningens framtid
Ett utskick, gällande nyheter samt aktiviteter till våren, ska göras till
alla medlemmar. Eva författar och det ska antingen delas ut på
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Luciashowen eller skickas ut per post. Samtliga i styrelsen ombedes att
skicka bidrag till Eva.
Förslag på hoppkurs den 2-3/1. Agneta frågar Stefan Sjögren om han
kan ta den och anslår sedan på tavlan och hemsidan.
Förslag på dressyrkurs för Yvonne Österholm. Peter tar kontakt och
föreslår datum; ca 28-30/12.
Vi har fått lotterna (skraplotter) nu, försenade, eftersom vi skulle haft
försäljning på hopptävlingen i november. Sista datum för redovisning
är den 10/2. Vi säljer på Luciashowen och ponnytävlingen i februari,
ev. får vi skicka tillbaka några. Beslut togs på att vinsten går till
Ridhusföreningen.
§ 8. Inkommande och utgående post
§ 9. Hoppsektionen
Ingen närvarande från H.S.
Rapport från H.S: hopptävlingen för häst i november fungerade bra,
underlaget höll tack vare kontinuerlig preparering. Något få funktionärer
på lördagen. Grop på framridningen (utebanan) måste åtgärdas, samt
att kranen mellan utebanorna läcker.
Luciashowen är under planering tillsammans med några medarrangörer.
Anslag finns på hemsidan.
Om Röinge RK står som medarrangör på våra tävlingar måste de bidra
med funktionärer. Styrelsen tog beslut på att 30 heldagar/år gäller,
detta framförs till Röinge RK på nästa möte hos Ridhusföreningen.
Inför 2012 ska anslag finnas, där man skriver upp sig som funktionär.
§ 10. Dressyrsektionen
Träningarna för Jan-Ove 2012 startar den 29/2.
§ 11 Träningar
Mona håller i anmälningarna inför vt -12.
I december och januari är inga ordinarie träningar inbokade. Föreningen
bjuder medlemmarna på fri ridning fram tills att träningarna börjar,
undantag är 1/12 (dressyrträning), 7/12 + 1/2 (Elin träning), samt om
det kommer någon annan inbokad aktivitet.
Träningarna börjar v. 6 och pågår till och med v. 21 = 16 gånger.
Därefter blir det ev. Sommarträning 5 gånger.
Pris: träning för Helene 1900 kr/termin och för Line, Alexandra 1200
kr/termin.
§ 12 Dagordning till möte den 6/12 kl. 19.00
Följande punkter finns hittills:
1. Mötets öppnande
2. Dagordningen godkänns
3. Val av justeringsman
4. Rapport från mötet med politiker
5. Inför val 2012 till styrelse, hoppsektion och dressyrsektion
6. Uppdaterande av nyckellista
7. Info om tävlingar 2012
8. Info om träningar 2012
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9. Info om subventionering
10. Övrigt
Punkter ni vill ha med som inte ingår under övrigt ska snarast meddelas
Agneta.
Agneta beställer mat och Eva tar anmälningar inför mötet.
§ 13 Årsmöte
Datum för årsmöte 2012 bokades till den 26/2 kl. 17.00.
§ 14 Medlemmarnas resultatrapportering
Beslut togs att resultaten på TDB gäller. Om ryttare inte anser att de
stämmer, måste den enskilde skicka in resultat till Agneta. Lokala
resultat på ponny måste alltid skickas in då de inte finns registrerade
på annat sätt.
§ 15 Övrigt
Dressyrsektionen önskar bidrag för att gå ut och äta med de ryttare
som deltagit i något lag under året. Styrelsen beslöt att bifalla önskan
och att detta gäller även ryttare som ridit i något hopp lag för HHSF.
Bidraget beslöts till 100 kr/ryttare.
Ridhuset måste bokas till Lucia showen och hoppsektionen meddelas
detta.
Peter har kollat skyltpriser och samma priser gäller fortfarande.
HHSF är avregistrerad som livsmedelsanläggning och Eva hade inget
att invända.
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