Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-05-06
Närvarande ledamöter: 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
Peter Brenk valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Bygget av konstgräsplanerna på angränsande området till ridanläggningen
har försenats. Enligt de nya planerna ska området vara färdigt i oktober.
Information önskas när högljudda evenemang planeras på intilliggande
anläggning pga det mycket försämrade läget nu när vår trädbarriär är
borttagen.
Nya toalettdörrar kommer att sättas in. Syftet är att spara energi.
HHSF har fått kritik från Ridhusföreningen efter hopptävlingarna. Detta pga
kvarglömda banderoller och björkris i ridhuset och att vattenkranen intill
framridningsbanan inte stängts av och därför frös sönder. HHSF får betala
reparation av kranen.
Ridhusföreningen har nästa möte 2012-05-07.

§ 6 Ekonomi
Dressyrtävlingen 2012-04-28 gick med en preliminär vinst på ca 10000 kr (
exkl ridhushyran ).
Prognosen på ett underskott på ca 100 000 kr innevarande år kvarstår. Den
bygger på nuvarande verksamhet, tävlingar, ridhushyra och bidrag.
§ 7 Föreningen framtid
Ombyggnadsplanerna fortsätter.
Vi är i dagsläget 146 medlemmar i föreningen.
Vi önskar ett utökat samarbete med Röinge Ridklubb. Minst 15 funktionärer
önskas för att klubben ska få stå som medarrangör vid våra tävlingar.
Förslag framfördes att vi ska kontakta SISU och lokala politiker för att
utveckla föreningen.
Inga reklamskyltar ännu.
Medlemsenkäten på årsmötet redovisades av Peter Brenk. Enkäten
besvarades av 16 personer. Det var flest dressyrryttare och flest
storhästryttare som besvarade enkäten. Licens för klubben var löst av 10
ryttare. Träningarna var 9 st nöjda med medan 3 st inte var nöjda. Fler
tränare efterlystes. Man önskade också föreläsningar arrangerade av
klubben samt en bättre sammanhållning. Enkäten kommer nu att skickas ut
via mail till samtliga medlemmar. Mia ordnar det.
§ 8 Inkommande och utgående post
Svenska Ridsportförbundet fyller 100 år i år. Man kan läsa om olika
arrangemang i samband med detta på Ridsportförbundets hemsida.
Information sätts också upp på anslagstavlan.
Det är inte aktuellt att föreningen deltar i Vi i stallet 2012.
Protokollsutdrag till banken fylls i. Eva skickar in det efter underskrift av
justerarna.
Medlemsträff på Idyllens Stuteri 2012-05-18. Information läggs ut på
hemsidan. Tag med fika. Ingen föranmälan.
§ 9 Hoppsektionen/ungdomssektionen
Midsommarcupen planeras. Tävlingsledare är Bengt Tillgren. Sjukvårdare
ska försöka att rekryteras inom föreningen. Överdomare, domare,
banbyggare och veterinär är bokade. Mia och Mona handlar till cafeterian
mm. Fler funktionärer behövs! Grus ska läggas på utebanan innan
tävlingen.
§ 10 Dressyrsektionen

Dressyrtävlingen är 2012-04-28 gick mycket bra. Täcken och morötter till
alla placerade vilket innebar en besparing på 4300 kr jämfört med att betala
tillbaka anmälningsavgifterna.
Träningarna för Jan-Ove fungerar bra. Det var 8 ekipage på senaste
träningen. Nytt är att alla ekipage tränar ensamma. Nästa träningstillfälle för
Jan-Ove är 2012-05-30.
Nästa programridning är 2012-05-23.
§ 11 Träningar
Helen Persson önskar minst 2 grupper om hon ska ha sommarträning.
Sommarträningen kommer att erbjudas under 5 veckor i juni månad.
Styrelsen beslutar att man kan träna enskilt för tränare på anläggningen i
föreningens regi. Detta ska vara på prov under samma period som
sommarträningen äger rum.
§ 12 Övrigt
Styrelsemedlemmarna ska skicka en kort beskrivning av sig själva och
skicka den till Eva.
Föreningen sålde 65 sportlotter under lördagen 2012-05-05 och inbringade
en vinst till föreningen på 1625 kr.
§ 13 Nästa möte
Hoppsektionen ska ha nästa möte 2012-06-03 kl 17:00.
Nästa styrelsemöte 2012-06-13 kl 18:00.
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