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Protokoll fört vid möte med dressyr- och hoppsektion,
samt styrelse i Hässleholms Hästsportförening
2011-12-06
Närvarande: representanter för dressyr- och hoppsektion samt
styrelse.
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Mia Blomqvist.
§ Rapport från mötet med politiker
Kerstin och Eva, HHSF, samt Louise från Röinge RK träffade sex
personer från kommunen; tre kommunalråd, fritidsförvaltningens chef,
utvecklingsledare Ritva Nilsson samt fritidsnämndens ordförande.
Samtliga är väl insatta i vår problematik. Eva, Kerstin och Louise
redogjorde för vad vi hittills gjort samt vad vi önskar ska göras; t ex
ny ridhusbotten och utbyggnad av ridhuset. Fakta är att
Ridhusföreningen inte äger den del av parkeringen närmast Österås,
men att vi nu får nyttjanderätten till den. Vägen mot Magle våtmark
ställs i ordning, därefter tar kommunen ansvar för skötseln. Vägen
förbi fotbollsplanerna blir gång- och cykelväg.
Rid-slinga kommer att anläggas.
Politikerna anser att ridhusandelarna ska bort: skänkas/återköpas.
Detta måste diskuteras ytterligare. Däremot är samtliga politiker
positiva till att RRK och HHSF arbetar mot samma mål. Kommunen vill
att ridskolan finns kvar.
Ritva Nilsson är positiv till vår verksamhet och kan tipsa om var och
hur vi kan söka pengar. HHSF skriver sedan en ansökan. Kerstin, Eva
och Louise bokar tid för nytt möte med Ritva.
§ 5 Val 2012
Samtliga som står i tur att avgå, meddelar Mia om man önskar sitta
kvar. Därefter fullföljer valberedningen sitt arbete.
§ 6 Uppdaterande av nyckellista
Agneta fick information från de som deltog på mötet om innehav av
nycklar. Sammanställning görs och den får kompletteras på årsmötet.
§ 7. Tävlingar
I dagsläget har vi 10,5 tävlingsdagar vårterminen -12. Eftersom det
är svårt att få funktionärer beslöt mötet att ställa in hoppning för
ponny i februari.
Om RRK ska stå som medarrangörer måste de bidra med funktionärer,
enligt styrelsebeslut; 30 dagar/år.
Tävlingsbanan utomhus har brister; håla som måste åtgärdas, samt
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sten som måste plockas upp från framhoppningen. Detta är meddelat
Kerstin som tar upp det i Ridhusföreningen.
I lilla ridhuset har lagts stenmjöl under sand/spån. Lars är informerad
om hur han ska harva. Info ska även ges så att att preparering kan
fungera på bästa sätt när vi har tävling.
Mötet är helt överens om att underlaget och bevattning behöver ses
över kontinuerligt.
Tävlingsledaren kontaktar Kerstin för att kolla att allting fungerar. Efter
tävling återkopplas till Kerstin.
Försäljningen av underkläder ger ett viktigt ekonomiskt stöd till Ridhusföreningen och medlemmarna kommer att uppmanas att sälja fler
paket under våren.
§ 8. Träning
Träningarna under våren pågår från v. 6 t o m v. 21, enligt samma
koncept som under hösten, nu blir det 16 gånger.
Därefter blir det ev. sommarträning 5 gånger.
Pris: träning för Helen 1900 kr/termin och för Line och Alexandra
1200 kr/termin.
§ 9 Subventionering
Enligt tidigare styrelsebeslut blir det ett tak på 900 kr/medlem och år.
Man kan arbeta av ryttarlicens, träning, startavgifter och
medlemsavgift där man ersätts med 30 kr/timme. Ersättning betalas ut
två gånger/termin (betalas ut via TDB).
Förslag på att Projekt Scutt kan subventionera träning för ungdomar t
o m 25 år.
§ 10. Övrigt
Elin tog upp hur kostnaden för uppvärmning/belysning kan minskas.
Att belysning släcks på toaletten när ingen är där samt i ridhuset är en
besparing, som redan finns.
Kan vi dra nytta av satsning på Anna Wemlerths anläggning? Vi måste
hitta vår ”nisch”, att man ska vara stolt över att tillhöra HHSF.
Det kom förslag på utökat samarbete med våra grannföreningar;
Sösdala och Vinslöv.
Eftersom man automatiskt blir medlem i Ridhusföreningen när man blir
medlem i HHSF, bör mer detaljerad info om Ridhusföreningen gå ut till
våra medlemmar.
Numren är klara till Lucia showen söndag den 11/12. Elin har skickat
inbjudan till sponsorer.
Träning sker i ridhuset på lördag kl. 14.00 och Showen är på söndag kl.
15.00.
HHSF bjuder på glögg och lussekatt, det blir försäljning av korv och
jullotter, samt sportlotten.
Nästa styrelsemöte: tisdag den 17/1 2012 kl. 18.30.
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