Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-01-13
Närvarande: Gert Blomquist, Mia Blomquist, Peter Brenk, Anna-Maria
Helldahl, Eva Nyström, Mona Stenhöös.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mona Stenhöös valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Svensk Bidragsförmedling ska ansöka om bidrag från Arvsfonden men först
måste det komma in en offert på planerade arbeten. Svensk
Bidragsförmedling ska ha 10% av summan som betalning om man får sökt
bidrag och 25% av renoveringskostnaderna får föreningen stå för. I april
2013 får föreningen besked från Arvsfonden angående sökt bidrag.
§ 6 Ekonomi
Fakturan från Gutz har betalats.
Det har sålts 16 biljetter till Göteborg Horseshow. Det finns 30 biljetter kvar.

Preliminärt beräknas årets underskott att hamna på 25 000 kr.
§ 7 Dressyrsektionen
Sista omgången av klubbmästerskapen kommer att hållas 2013-01-26.
Knock Outlag ponny LC till nästa år är anmält.
§ 8 Hoppsektionen/Ungdomssektionen
Vid hopptävlingen i 6-7 april 2013 kommer det att erbjudas klasserna 80
cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm på lördagen och 110 cm, 120 cm, 120 cm på
söndagen. Mona kontaktar Christel Ebbesson angående banbyggnad.
Veterinär och domare ska bokas liksom tidtagarsystemet.
§ 9 Inkommande och utgående post
Tidningen Svensk Idrott har inkommit.
Begäran om föreningsuppgifter från Hässleholms kommun. Uppgifterna ska
lämnas in till Hässleholms kommun efter årsmötet.
Erbjudande om försäljning av Sportlotten. Föreningen avvaktar tills vidare
men kan tänka sig att sälja lotter längre fram under året.
§ 10 Föreningens framtid
Mia rapporeterar om valberedningens arbete.
Det har varit en vattenläcka i klubbstugan. Försäkringsbolaget har varit ute
för att göra en bedömning av skadorna.
Då skadorna var omfattande diskuterades två olika lösningar med
försäkringsbolaget:
1 Renovering av klubbstugan
2 Ekonomisk ersättning till föreningen som sedan själva får stå för ev
renovering eller rivning.
Styrelsen ställer sig bakom förslag 2 men måste avvakta
försäkringsbolagets slutliga bedömning samt offert från Göinge Bygg
angående renoveringskostnaderna.
§ 11 Träningar
Nio ekipage deltog i hoppträningarna under juluppehållet.
Sju ekipage deltog i Ebba von Essens träning under juluppehållet.
Till våren kommer det att bli 15 träningstillfällen under v 7-21.
Vecka 6 har Alexandra extra träning eftersom den sista träningen innan
juluppehållet fick ställas in.
Följande dagar kommer träningarna att hållas:
Måndagar: Jan-Ove Olsson

Tisdagar: Helen Persson
Onsdagar: Alexandra Quick
§ 12 Övrigt
Westernföreningens hyreskontrakt för stugan är nu avslutat.

§ 13 Nästa möte
Årsmöte 2013-02-10 kl 17:00. Styrelsen ska träffas 15:30 för att kopiera,
fixa fika mm. Mona köper in fika till årsmötet.
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