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Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening
2012-02-19
Närvarande styrelseledamöter:
Eva Nyström, Peter Brenk, Anna-Maria Helldahl, Mia Blomqvist och Agneta
Nilsson.
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Anna-Maria Helldahl.
§ Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll, från den 17/1, lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Nya infarten till anläggningen, från Magle våtmark, påbörjas måndag
vecka 8 och beräknas vara klar i slutet av mars/början av april. Den blir
6 meter bred och ska även asfalteras. Fram till att den är klar får gamla
infarten användas, därefter ska den stängas av och bli gång- och
cykelväg. Kontaktperson är Anders Servin.
Eva har lämnat våra tävlingsdatum till Anders Servin och även meddelat
att timret, som ligger där vi har parkering, behöver flyttas.
Det ska beställas nya dörrar till toaletterna. De ska vara isolerade och
självstängande för att vi förhoppningsvis ska kunna spara på kostnad för
el.
Sadel- och klädhängare är nu uppsatta i nedre delen av ridhuset, för att
underlätta för ryttarna.
Vid nästa träff med Ritva Nilsson på kommunen, tar Ritva med förslag
på olika sätt att söka pengar ur fonder.
Peter föreslår att även Ridhusföreningens protokoll ska ligga på
hemsidan, för att medlemmarna ska hållas informerade och styrelsen
stödjer förslaget.
§ 6 Ekonomi
Pelle har gjort en preliminär budget för 2012 och räknar med att
föreningen går med 92.000 kr i förlust.
§ 7. Föreningens framtid
Medlemmarna behöver vara ännu mer aktiva när det gäller att stärka
föreningens ekonomi. T ex genom att sälja lotter, kläder m. m. Detta
kommer att tas upp på årsmötet.
Det kom förslag på att hyra ut klubbstugan till ex kurser, övernattning.
Vi kan annonsera på kommunens hemsida. Stugvärdinna kommer att
behövas. Förslaget ska diskuteras vidare.
Det finns även förslag på att ordna loppmarknad tillsammans med
Röinge Ridklubb.
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§ 8. Inkommande och utgående post
Det har kommit en kallelse till årsstämma; Skånes Ridsportförbund.
Efter årsmötet beslutar den nya styrelsen vilka som deltar.
§ 9. Hoppsektionen/ungdomssektionen
Vi har hopptävling den 30, 31 mars samt 1 april. Det är lokal hoppning
på fredagen, elitallsvenskan på lördagen och div. I på söndagen.
Bengt Tillgren är ansvarig för underlaget och Fredrik Malm bygger
banan. Propositionen är godkänd och utlagd.
§ 10. Dressyrsektionen
Vi har dressyrtävlingar den 16 – 18 mars.
Ingen närvarande från D. S.
§ 11 Träningar
Träningarna är igång och vi har 1 grupp på måndagar, 3 grupper på
tisdagar och 2 grupper på torsdagar.
§ 12 Årsmöte
Mia redogjorde för valberedningens förslag. Det ser ut som följer:
Styrelse: ordinarie: Eva Nyström, Anna-Maria Helldahl, Mona Stenhöös,
Peter Brenk, Jenny Gustdolf, Mia Blomqvist. Suppleanter: Krister
Carlsson, Gert Blomqvist och Susanne Westman.
Revisorer: Thomas Jägenstedt och Veronika Karlsson, samt suppleanter
Annika Andersson och Agneta Nilsson.
Valberedning: Mia Blomqvist, Elin Eriksson och Therese Engqvist.
Hoppsektion: Bengt Tillgren och Ronja Stenhöös.
Dressyrsektion: Pehr-Olof Meijling, Ulla-Britta Meijling, Lena
Graneskog, Emma Graneskog. Martina Åkesson, Kerstin Grip Ström,
Anna Gunnarsson och Felicia Danielsson.
Ridhusföreningen: Mona Stenhöös, Kerstin Grip Ström, Eva
Andersson, Eva Nyström och Lena Graneskog. Det behövs ytterligare två
valbara representanter.
Styrelsen beslöt att utse Anna-Maria Helldahl till sekreterare för
årsmötet.
Eva städar klubbstugan och sätter på värmen på lördag den 25/2.
Eva handlar allt till fikat inför årsmötet.
Styrelsen träffas ca 16.00 för att duka och kopiera.
Peter har gjort en enkät, för medlemmarna att fylla i på årsmötet.
Undersökningen handlar till stor del om ryttarnas önskemål. Enkäten
ska även mailas ut för att nå de medlemmar som inte har möjlighet att
komma till årsmötet.
Mia gör en tabell över vilka arbetsuppgifter som finns på tävling, en
funktionärslista, där man kan skriva upp sig, på hemsidan och/eller på
anslagstavlan. Ev. ska listan även mailas ut.
Årsmötet tar beslut om medlemsavgiften för nästkommande år, 2013,
och Pelle har ett förslag, där vi höjer avgiften med 50 kr för seniorer och
juniorer, till 350 kr respektive 250 kr och slopar passivt medlemskap.
Förslaget tas upp på årsmötet och medlemmarna får ta ställning där.
§ 13 Övrigt
Eva har pratat med Röinge RK om vårt förslag, om att hjälpa till på
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våra tävlingar; 30 heldagar/år enligt protokoll den 14/11 2011.
Röinge tycker att det krävs för många timmar. Vidare
diskussion kommer att föras i frågan.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte är årsmöte den 26 februari kl. 17.00.
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