Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-04-09
Närvarande ledamöter: Eva Nyström, Anna-Maria Helldahl, Gert Blomquist,
Mia Blomquist, Mona Stenhöös, Krister Carlsson och Pehr-Olof Meijling.
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mia Blomquist valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ridhusföreningen lägger ut sina mötesprotokoll på vår hemsida.
Louise från RRK, Eva från HHSF och Kerstin från Ridhusföreningen har
undersökt möjligheten till ombyggnad/tillbyggnad av ridhuset. Det finns
gamla förslag som Pehr-Olof ska ta fram. I första hand är det ritningar och
bygglov som ska bekostas. Styrelsen för HHSF ställer sig bakom att en
ansökan skickas in.
§ 6 Ekonomi
Betalningen för de resterande tre Göteborgsbiljetterna har ännu inte kommit
in.
Dressyrtävlingen 2012-03-16 - 2012-03-18 gick med en vinst på 7000 kr.
Hopptävlingen 2012-03-30 - 2012-04-01 gick med en förlust på ca 1500 kr.

Föreningen har fått en fördubblad utgift för ridhushyran och kommer att gå
med underskott på ca 100 000 kr innevarande år.
§ 7 Föreningen framtid
En ombyggnad eller tillbyggnad av ridhuset är nödvändig om verksamheten
ska kunna fortsätta.
§ 8 Inkommande och utgående post
Det har inkommit en förfrågan om vi vill annonsera kostnadsfritt i
Hässleholms kommuns sommarkalender. Gert skickar in datum och ev
foton.
Information om judoträning har inkommit till föreningen.
Agneta Nilsson har skickat en förfrågan om hon kan köpa fika/mat till div I
laget i hoppning. Styrelsen godkänner detta.
§ 9 Hoppsektionen/ungdomssektionen
Propositionen till midsommarcupen skickas in. Funktionärer är bokade. Vi
fortsätter med meetingpristäcken. Mia beställer täcken till både lördagens
lokala tävling och söndagens regionala tävling.
§ 10 Dressyrsektionen
Nästa dressyrtävling är 2012-04-28. Tävlingsledare är Emma Graneskog
och Martina Åkesson.
Anmälningarna till ponnydressyren är många.
HHSF har anmält lag till Lag DM-LA Häst.
HHSF har anmält lag till Knock Out ponny LC.
HHSF kommer att anmäla lag till Lag DM MB och Knock Out LB Häst.
Nästa programridning är 2012-05-23.
HHSF har sedan tidigare ansökt hos Skånes Ridsportförbund om följande
tävlingar till hösten: hästdressyr 2012-08-25 - 2012-08-26 samt
ponnydressyr 2012-10-06 - 2012-10-07.
§ 11 Träningar
Planerar att ev utöka de ordinarie träningarna med sommarträning. Eva
frågar Helen Persson och Mona frågar Alexandra Quick.
§ 12 Övrigt
Styrelsemedlemmarna ska skicka en kort beskrivning av sig själv och
skicka den till Eva.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte 2012-05-06 kl 18:00.

Ordförande

Vid protokollet

Eva Nyström

Anna-Maria Helldahl

Justeras

Mia Blomquist

