Styrelsemöte Ridhusföreningen 20120327
Närvarande: Lina Pihl, Lena Graneskog, Kerstin Grip-Ström, Mona Stenhöös, Eva Nyström, Vera,
Malin Persson
§1

Mötets öppnande

§2

Fasställande av dagordning

§3

Justeringsman
Malin Persson

§4

Föregående protokoll
Räkning från Rune Pålsson fel förening, inget organisationsnr eller persnr, Kerstin
attesterar räkningen, Mona begär en korrekt räkning
Lena har löst ut det rekommenderade brevet från Ingri Mattsson gällande inlösen av
revers.
Inkommet brev från Ann-Christin Ardenvik om inlösen av revers. Uppsagd from 201203-01. Ska lösas in 2012-09-01
Framkommit att hyreshöjningen har slagit hårt för föreningarna. Utvärdering ska börja
att göras på nästa möte. Ska vara klart senat 2012-06-30

§5

Ekonomi
Ta fram underlag för Torpets kostnader. Detta för att klargöra om vi går med förlust
eller inte i vårt ägande av det. Förra årets redovisning pekade på detta.
Torpet är hyresfritt under junimånad
Säga upp bokföringen i sparbanken. Övergå till ett system som kassören har sedan
tidigare.
Deklarationen lämnas till Tomas Jägenstedt.

§7

Ridhusandelar/kort
Har tillkommit några och en del som gått ifrån

§8

Bokningar
HHSF Hopptävlingar 2012-03-30 tom 2012-04-02
Western ryttarna SH 2012-06-04
RRK 60 m Hoppträning 2012-04-21-22
HHSF Dressyr tävling 2012-04-27 från 1500 2012-04-28
Westernryttarna öppet hus SR och grusplanen 2012-05-05
HHSF Programridning SR 2012-05-23

§9

Anläggningen
Ljudanläggningen OK
El inte klart Kerstin kontaktar Hörgeruds
Byte av toa dörrar Kerstin pratat med XL vi kan få ett bra pris
Soptunnorna får inte stå vid gaveln av ridhuset ska flyttas rakt ut vid parkeringen vid
stallet. Ska byggas en fålla till det. RRK måste flytta sin hög av asfaltsgrus först.
Ta fram ritningar på utbyggnad. Söka pengar från arvsfonden för att bekosta detta.

§ 10

Kommunen
Kerstin har kontakt med kommunen ang förändringarna på Österåsomr.
Eva N vill ha fram stadgar,årsredovisning, konstituerat möte, firmatecknare för att
kunna söka bidrag.

§ 11

Vaktmästaren
Togs beslut att han ska få vara kvar i 2 år till om det fungerar.

§ 12

Reklamskyltar
inget nytt

§ 13

Anslagstavlan
Vera tar över detta

§ 14

Info RRK
Städdag 2012-04-06

§ 15

Info HHSF
Ridhusföreningens protokoll läggs upp på HHSF:s hemsida och länkas därefter vidare
till RRK:s sida

§ 16

Nästa möte
Cafeterian 2012-05-01 kl 1800

Vid protokollet
Eva Andersson

