Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-08-15
Närvarande: Gert Blomquist, Mia Blomquist, Johanna Blomquist, Peter
Brenk, Jenny Gustdolf, Anna-Maria Helldahl, Krister Carlsson, Eva
Nyström, Mona Stenhöös.
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Krister Carlsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Ridhusföreningen hade sitt senaste möte 2012-08-14.
Utebanan är färdig.
Bevattningen i ridhuset fungerar.
Torpet som ligger på föreningens mark är målat.
Hässleholms kommun har beslutat att bevilja ett bidrag på max 90 000 kr
för att återställa efter trädfällningen mot fotbollsplanerna.
Brandskyddsinspektion ua.
Flagghållare på tävlingshinderna ses över.
Följande punkter måste åtgärdas:
-Sarg i lilla ridhuset måste bytas. Förslag finns att föreningarna hjälps åt
med detta och ridhusföreningen fixar materialet.

-Underlaget i ridhuset måste bytas.
-Köket behöver renoveras.
§ 6 Ekonomi
Midsommarcupen 2012-06-16 - 2012-06-17 redovisades. Exklusive
ridhushyran gick tävlingen med 26 000 kr i vinst.
Peter kollar om avgifterna är inbetalda för sommarträningarna.
Ridhushyran är under det senare halvåret sänkt till 12 000 kr/mån.
Prognosen på ett underskott innevarande år kvarstår.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning 2012-08-22.
Tävlingar 2012-08-25 - 2012-08-26.
Inget lag anmält till ponnyallsvenskan div II.
§ 8 Hoppsektionen/undomssektionen
Föreningen har anmält ett lag till ponnyallsvenskan div II. Förfrågan har
inkommit om föreningen vill arrangera en av omgångarna. Styrelsen
beslutar att vi försöker få en av tävlingsomgångarna som ska vara inomhus.
Nästa hopptävling häst 2012-11-03 - 2012-11-04. Styrelsen beslutar att vi
ska ha 3 klasser på lördagen med 80cm, 90 cm och 95 cm. På söndgen har
vi klasserna 100 cm, 105 cm och 110 cm.
Johanna informerar om ponnyallsvenskan till hösten. Hon har som förslag
att föreningen kan arrangera tävling/cup med kombinerad dressyr och
hoppning för ponny och häst.
§ 9 Inkommande och utgående post
-Information angående bidrag från Hässleholms kommun för att återställa
efter trädfällningen.
-Akutgruppen från Civilförsvarsförbundet i Kristianstad kan komma till
tävlingar som arrangeras av föreningen. Man kommer minst två sjukvårdare
och tar 125 kr/tim och körersättning för bil är 18:50 per mil. Fri förtäring till
deltagande sjukvårdare ska finnas annars utgår ytterligare en avgift på 170
kr per person och dag.
-Reklam om försäljning av kokböcker och kalendrar har inkommit. En ny
omgång av försäljning av kläder från Gutz diskuteras men styrelsen vill
avvakta. Förslag presenteras om försäljning av hästböcker i samarbete
med Hässleholms IF. Halva vinsten går till respektive förening. Styrelsen vill
veta vilka boktitlar som finns.

§ 10 Föreningens framtid
Föreningen hoppas kunna få arrangera en av omgångarna i
ponnyallsvenskan div II hoppning och vi kan då få in en del inkomster.
Bilbingo kan vara ett nytt sätt att dra in pengar. Kanske kan vi arrangera
detta nästa sommar.
§ 11 Träningar
Peter håller i anmälan till höstträningarna.
Höstens träningar kommer att börja v 36 och håller på tom v 49.
Johanna Blomquist kommer att vara dressyrtränare varannan måndag.
Alexandra och Helén P fortsätter träningarna som tidigare.
§ 12 Övrigt
Föreningen vill gärna arrangera julshow tillsammans med fler föreningar.
Förslag finns om att bilda en grupp som håller i julshowen med
representanter från Hässleholms Hästsportförening, Röinge Ridklubb,
Sösdala Ryttarförening och Westernföreningen. Brukshundssklubben kan
också bjudas in att delta i showen. Peter kontaktar representanter från
klubbarna.
Styrelsen beslutar att beställa 50 biljetter till Göteborg Horseshow som
arrangeras i april 2013. Jenny bevakar biljettsläppet.
Mia informerar om att plaketterna har en mycket lång leveranstid men att vi
har så att det räcker till kommande tävling. Vi måste anteckna när vi
använder rosetter till tävlingarna. Lista finns där man markerar hur många
som gått åt i respektive färg.

§ 13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-09-23 kl 16:00.
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