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Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening
2012-01-17
Närvarande styrelseledamöter
Eva Nyström, Peter Brenk, Anna-Maria Helldahl, Mia Blomqvist, Mona
Stenhöös, Jenny Gustdolf och Agneta Nilsson.
Inbjuden: 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 Mona Stenhöös.
§ 4 Hoppsektionen
Endast Ronja är kvar som aktiv i hoppsektionen, men Ida och Elin
stannar kvar t o m hästtävlingen i mars/april.
Tävlingarna föreslås att därefter ligga på styrelsen. Mia har, som
representant för valberedningen, varit i kontakt med Bengt Tillgren och
han är positiv att delta. Det finns även förslag på Matilda Varde och
Cornelia Larsson. Styrelsen avvaktar med beslut. Antingen måste det
väljas en helt ny hoppsektion eller får tävlingarna ingå under styrelsen,
där också medlemmar med intresse för att arbeta med hoppfrågor ska
finnas med.
HHSF fick förfrågan om att anordna första omgången av elit- och div. I
allsvenskan och styrelsen beslöt att vi gör det.
H.S har haft möte och ordnat flera saker inför mars tävlingen.
Kvarstår: funktionärer, vilket styrelsen ska hjälpa till att ordna.
Underlaget: Mona ringer till Lars och ber honom att harva fredag och
lördag kväll.
Cafeterian: Mia mailar Susanne och frågar om hon tar den uppgiften.
Annars handlar Mia efter inköpslista som Susanne har.
Tidtagarsystemet: det ska hämtas i Kristianstad och Jenny kollar om
det är möjligt att poståkeriet tar det.
Priser: Rosetter och plaketter finns. Mia beställer täcken till segrarna.
Resten får premier. I förklasserna har vi endast rosett. Om vi har lokala
efterklasser ordnar Ronja hederspriser.
Anmälningar och sekretariats uppgifter: Eva tar hand om det.
Proposition: Ida skriver den, dock ej bestämt vilka klasser vi ska ha.
H.S har möte vecka 12 och representanter från styrelsen är Eva och
Mona.
Ronja fortsätter att vara kontaktperson för USEK.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 14/11, samt från den 6/12 lästes och godkändes.

2012/02/12

2 (3)

§ 6 Ridhusföreningen
Kerstin, Eva och Louise ska träffa Ritva Nilsson från kommunen den
25/1, för att diskutera möjligheten att få bidrag till föreningarna.
Elarbeten har utförts: rörelsedetektorer har monterats på båda
toaletterna och belysta skyltar till nödutgångar har satts upp.
Fortfarande är kostnaderna för el höga. Det kom förslag på att sätta
dörrstängare på toalettdörrarna eftersom dörrarna ofta står öppna och
elementen är påslagna. Det behövs också rörelsedetektorer på baksidan
så att inte belysningen står tänd hela tiden.
Det är önskvärt med ett byte av ridhusbotten och kostnaden för gruset
beräknas till ca 50.000 kr. Därtill kommer arbetskostnad + kostnad för
att frakta bort den gamla, samt köpa ny spån.
Enligt beslut t o m den 1/7 2012 höjs hyran till 18.000 kr/månad för
HHSF och RRK får en kostnad på 12.000 kr/månad.
Mona föreslår att föreningen ska sälja tandborstar för att stärka
ekonomin. Ett paket på fem borstar kostar 100 kr och av dem är 55 kr
vinst. Frågan ska tas upp på årsmötet.
§ 7. Ekonomi
Det är fortfarande en medlem som inte har betalat höstens träning och
en tävlande som är skyldig för avgifterna på hästtävlingen i november.
Fakturor har skickats ut.
Sportlotterna ska vara betalda senast den 12/2.
För att kunna söka lokalbidrag ska det framgå i verksamhetsberättelsen
att föreningen har haft minst 15 sammankomster under året. Agneta
skriver in det.
Endast 20 av 50 biljetter är sålda till Göteborg Horse Show. Jenny tar
kontakt med Sösdala, Vinslöv och Ballingslöv för att få annonsera på
deras hemsidor. Ev även annons på blocket.
Kronofogden har gjort ny utmätning hos Jan Forsén, men det finns inga
tillgångar.
Preliminärt blir resultatet för 2011 ca. +20 000 kr. Detta är då
inklusive extraordinärt bidrag från idrottslyftet på 40 000kr.
2011 gav hopptävlingarna en vinst på 52.000 kr och dressyrtävlingarna
en vinst på 34.000 kr. Kostnad för lagtävlingarna: 15.000 kr.
Kassören varnade för konsekvenserna av den med 116% höjda
ridhushyran. Med motsvarande verksamhet och bidrag 2012 som vi har
haft 2011 kommer föreningens likvida medel att ta slut under 2013.
§ 8. Föreningens framtid
Vi behöver komma på nya idéer för hur vi ska kunna profilera och
marknadsföra oss; visa upp föreningen för allmänheten. Peter och AnnaMaria tar fram ett förslag. Motto för 2012 ska skrivas in i
verksamhetsplanen. Ett mål kan vara att öka medlemsantalet till 150.
§ 9. Inkommande och utgående post
Eva har fått brev från Laila, Westernryttarna, som hyr lilla klubbstugan.
De har flera gånger kommit till stugan och då har dörren stått öppen
och någon har tagit läsk där. Styrelsen föreslår att westernryttarna
byter lås och lämnar två nycklar till HHSF. Eva meddelar dem förslaget.
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Via mail har det framkommit att hoppsektionen önskar ett tydligare stöd
och uppmuntran från styrelsen. Detta diskuteras vidare efter att beslut
fattats om hur organisationen ska se ut framöver.
Föreningen har fått förfrågan om att sälja Sverigelotten och även denna
fråga får medlemmarna ta ställning till på årsmötet.
§ 10. Dressyrsektionen
Ponnydressyren i april blir endast en dag.
Lotta Asp avgår ur D. S och det behövs därför en ny representant, en
person som kan ta ansvar för ponnydressyren önskas.
Jan-Ove har träningar v. 9, 13, 17 och v. 22.
D.S anser att extraträningar för Yvonne Österholm stör Jan-Oves
träningar då det kan uppstå konkurrens om ryttarna. Sektionen anser
också att samtliga dressyrträningar bör sponsras av Projekt Scutt på lika
villkor. Ronja kollar hur mycket ”Scuttpengar” som finns kvar och
meddelar Pelle.
Styrelsen beslöt att det är möjligt att arrangera två träningar för
Yvonne, v. 3 och 5.
§ 11 Träningar
Som tidigare har bestämts så har Line träning på måndagar, Alexandra
på tisdagar och Helen på torsdagar. Mona ber Emma att lägga ut om
träningarna på hemsidan och Mona annonserar också på blocket.
Peter och Anna-Maria kontaktar Lokaltidningen om det finns möjlighet
att göra reklam för träningarna där.
§ 12 Årsmöte
Mia redogjorde för valberedningens förslag. Det saknas några namn.
Peter har gjort ett förslag på en enkät att dela ut på årsmötet för att få
medlemmarnas synpunkter och önskemål på föreningen.
Peter kommer att informera om reklamskyltar på årsmötet.
Agneta ser till att kallelse till årsmötet görs enligt stadgarna.
§ 13 Övrigt
Eva kontaktar Emma och frågar om hon vill fortsätta att hantera
hemsidan.
Ridhusföreningen har årsmöte den 6/3 och alla intresserade är
välkomna dit. Jan Grip kommer att prata om hovslageri.
Fredrik Malms arvode för en banbyggnad, samt vinsten från Lucia
showen ska användas till att arrangera en fest för medlemmar och/
eller funktionärer i klubbstugan den 10/3 kl. 19.00. Mia skriver en
inbjudan och ber Emma lägga ut den på hemsidan.
§ 14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är söndag den 19/2 kl. 18.00. Mia tar fika.
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