Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-10-21
Närvarande: Maja Blomquist, Mia Blomquist, Johanna Blomquist, Mimmi
Bon, Peter Brenk, Jenny Gustdolf, Anna-Maria Helldahl, Pehr-Olof Meijling,
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
En häck ska planteras mellan anläggningen och fotbollsplanerna.
§ 6 Ekonomi
De två Göteborgsbiljetterna är fortfarande inte betalda. Föreningen ska
skicka faktura.
Inbetalning till föreningen på 9855 kr.
Föreningen har fått verksamhetsbidrag på 480 kr från Hässleholms
kommun.
Prognosen på ett underskott innevarande år kvarstår.
§ 7 Dressyrsektionen

Ponnydressyren gick med en vinst på ca 22 000 kr.
Första tillfället i klubbmästerskapet går av stapeln 2012-10-24.
Lag DM MB har två vinster och finalen är nästa helg.
Knock Outlaget har gått till final.
§ 8 Ungdomssektionen
Mimmi Bon ska anordna en tipsrunda på Hovdala för föreningens
ponnyryttare. Sju ekipage är anmälda.
Hon ska även arrangera kadriljträning och uppvisning blir 2012-12-09.
Fler aktiviteter som kan främja sammanhållningen bland ponnyryttarna
efterfrågas.
Styrelsen godkänner att laget i ponnyallsvenskan div II även i år får gå ut
och äta tillsammans.
Hoppsektionen
Nästa hopptävling häst 2012-11-03 - 2012-11-04. Ca 90 starter ännu så
länge men två dagar återstår innan anmälningstiden går ut. Om det inte blir
fler starter ska vi försöka att slå ihop klasserna på lördagen. Det blir i så fall
klasserna 80, 90, 100, 110.
Elin hämtar tidtagarsystemet.
Banbyggnad fredag 2012-11-02 kl 18:00.
§ 9 Inkommande och utgående post
Reklam om försäljning av kakor, julkort och kläder från Ullmax.
§ 10 Föreningens framtid
Förfrågan har kommit om föreningen kan anordna pay´n´jump men många
klubbar runt omkring har anordnat detta nyligen så styrelsen föreslår att vi
kan anordna det till våren.
Förslag på att förändra hemsidan: infoga en flik där nya medlemmar
välkomnas.
§ 11 Träningar
Träningarna fungerar bra.
Helen Persson har inte skickat någon faktura för 2012.
Förslag på träningar under juluppehållet.
Elin ska fortsättningsvis hålla alla hoppträningar i Sösdala men ryttare från
HHSF är välkomna dit.
§ 12 Övrigt

Värmen i stugan är lagad. Westernföreningen har sagt upp kontraktet för
stugan. Föreningen letar efter annan hyresgäst.
Biljetter är inköpta till Göteborg Horseshow 27 april 2013. Priset per biljett
inklusive bussresa blir 650 kr.
Plaketterna kom till dressyrtävlingen. Mia hämtade plaketterna i Broby.
§ 13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-11-25 kl 16:00.
Nästa stormöte 2012-11-25 kl 17:00.
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