Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-03-11
Närvarande ledamöter: Eva Nyström, Anna-Maria Helldahl, Gert Blomquist,
Mia Blomquist, Jenny Gustdolf, Mona Stenhöös, Pehr-Olof Meijling samt
representanter för hoppsektionen.
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Gert Blomquist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Möte har ägt rum med Hässleholms kommun angående avverkningen och
parkeringen vid anläggningen. Man kom fram till att bristande
kommunikation ligger bakom problemen som har uppstått på anläggningen.
Sydved har avverkat och Hässleholms vatten har lagt ner vattenledningar i
området. Från Fritidskontoret har man missat att informera ansvariga. Det
ska nu utses en kontaktperson på kommunen. Föreningen har informerat
om tävlingsdatum för dressyr- och hopptävlingarna som ligger nära i tiden.
Hässleholms kommun har garanterat att det kommer att vara frankomligt på
anläggningen under tävlingsdagarna.
§ 6 Ekonomi

Prisrosetter är inköpta till en kostnad av 8374:- och täcken till en kostnad av
4019:-. Ordföranden attesterar fakturan.
§ 7 Föreningen framtid
Peter Brenk redogör för enkätundersökningen vid nästa styrelsemöte.
En presentation av styrelseledamöterna ska skickas in till Eva Nyström som
ska publicera denna tillsammans med foton på hemsidan.
§ 8 Inkommande och utgående post
Ingen inkommen post.
§ 9 Hopptävlingen 2012-03-30 - 2012-04-01
Tävlingsledare: Ida Olsson.
Banbyggnad fredag från kl 10:00.
Domare, överdomare och banbyggare bokade.
Tidtagning ok.
Harvning: Bengt Tillgren.
Datorerna: Gert och Benny.
Sjukvårdare tar 2500 kr + körersättning.
Funktionärslista är utskickad, Mia Blomquist är funktionärsansvarig, listor
kommer att sättas upp innan tävlingen.
Mia Blomquist och Susanne handlar till cafeterian.
Även höstens hopptävlingar diskuterades. Dressyrtävlingar är inplannerade
2012-08-17 - 2012-08-19. Hopptävlingar planeras till 2012-09-01 2012-09-02 samt 2012-11-03 - 2012-11-04.
Ronja Stenhöös tillfrågar Cornelia Larsson om hon vill vara lagledare för
ponnylaget i hoppning div II.
Mona Stenhöös utses till lagledare för häst div II hoppning.
§ 10 Dressyrsektionen
Det var tre medlemmar som tränade för Jan-Ove Olsson vid senaste
träningstillfället.
Föreningen har haft programridning.
Det är många starter vid kommande helgens dressyrtävling.
Anmälningarna till ponnydressyren är många. Finns väntelista.
§ 11 Träningar
Träningarna flyter på bra. Lite korrigeringar av tiderna i tisdagsgruppen.
§ 12 Representant till Skånes Ridsportförbunds årsstämma

Ingen har möjlighet att åka på Skånes Ridsportförbunds årsstämma.
§ 13 Övrigt
Styrelsen beslutar att avvakta med underklädesförsäljningen.
Lotteri planeras till midsommarcupen. Många fina vinster utlovas!
Aktivitetskorten: föreningen har blivit utsedd för kontroll, uppgifterna är
rättade och inskickade.
Propositioner till kommande tävlingar: Agneta Nilsson ska tillfrågas om hon
kan skriva propositionerna.
Jenny Gustdolf informerar om att det är tre personer som inte har betalat
Göteborgsbiljetterna. Hon skickar faktura.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte 2012-04-09 kl 18:00.
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