Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening och därefter stormöte 2012-11-25
Närvarande från styrelsen i HHSF: Peter Brenk, Anna-Maria Helldahl, Eva
Nyström, Mona Stenhöös.
Under stormötet deltog även ledamöter från Dressyrsektionen och
Ridhusföreningen.
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Mona Stenhöös valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
En rapport lämnades av Kerstin Grip-Ström på vad som är utfört på
anläggningen av Ridhusföreningen:
-Bevattningen i ridhuset är lagad.
-Vattnet vid utomhusbanan är lagat.
-Brandöversyn är utförd och godkänd.
-Nödutgångsskyltarna är ok.
-Belysningen på toaletterna är utbytt.
-Belysningen utanför ridhuset är fixad.
-Torpet är målat.

-Underlaget på utomhusbanan är åtgärdat.
-Sargen är åtgärdad i lilla ridhuset.
-Ridhusets portar är riktade.
-Ridhusharv ok.
-Högtalarsystemet fungerar igen.
-Nya bord till bl a sekretariatet är på plats.
-P g a de höga kostnaderna så blir det inget plank mellan anläggningen
och fotbollsplanerna utan snabbväxande
plantor är planterade istället.
-Det är klart med nyttjanderätten av parkeringen och skogen.
Framtidsplaner:
-Det är akut med byte av underlaget ff a i stora ridhuset. Man kan söka
bidrag med hjälp av en konsult som endast tar betalt om man får det sökta
bidraget. Ridhusföreningen tar beslut i frågan. Olika underlag diskuteras. P
g a att olika verksamheter bedrivs i ridhuset rekommenderar konsulter att
samma underlag som vi har nu är det lämpligaste.
-Köket bör bytas ut och cafeterian handikappanpassas.
-Vid en renovering kan det bli aktuellt att se över läktarens placering. Man
kan få ett bättre utnyttjande av ytorna i ridhuset om läktaren flyttas till
kortsidan.
-Man kan utnyttja stugan till förvaring av tävlinshinder. Vagnar till
hindermaterialet får införskaffas. Vattnet måste tömmas.
-Nya fönster ska sättas in i sekretariatet i ridhuset. Kerstin fixade fönsterna
gratis!
-Röjning/städning i sekretariatet planeras.
-En ev vårsoaré diskuteras med uppvisningar i dressyr, agility, dans samt
sång.
-Sponsring via Sparbanken 1826 har diskuterats men det inkommer väldigt
många ansökningar. Många föreningar ansöker om bidrag på olika ställen.

§ 6 Ekonomi
De två Göteborgsbiljetterna är fortfarande inte betalda. P g a svårigheter att
få fram uppgifter på biljettköparna beslutar styrelsen att lägga ner projektet.
Vinsten från Gutz beräknas bli ca 3400 kr.
Föreningen har fått in 4320 kr från Skånes Ridsportförbund för att
föreningen arrangerade dressyr div II ponny omgång 2 grupp 2.
§ 7 Dressyrsektionen
Innan sista omgången av serietävlingarna planeras en uppvisning av

kadriljgruppen.
Tävlingar planeras i mars, april och två tävlingar under hösten 2013.
§ 8 Hoppsektionen/Ungdomssektionen
Hopptävlingen gick med ca 8000 kr i vinst.
Planerade tävlingar 2013: 6-7 april, 15-16 juni, 2-3 november samt ev en
utomhustävling i september.
Laget i ponnyallsvenskan div II har varit ute på restaurang tillsammans.
Även knockout ryttarna inbjöds.
§ 9 Inkommande och utgående post
-Föreningen har fått in 4320 kr från Skånes Ridsportförbund för att
föreningen arrangerade dressyr div II ponny.
-Reklam om försäljning av kakor och godis.
-Svenska Ridsportförbundets Organisations och avgiftsutredning finns
tillgänglig på följande länk:
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Nyheter/2012/10/Remiss/
Föreningar och distrikt erbjuds att komma in med synpunkter senast
2013-01-15.
§ 10 Föreningens framtid
Marknadsföring viktig för föreningens framtid.
Reperesentanter från dressyrsektionen kontaktar Norra Skåne och Peter
kontaktar lokaltidningen inför evenemang på anläggningen.
Föreningen planerar att arrangera Pay and Jump och programridning i
början av året innan tävlingssäsongen startar.
§ 11 Träningar
Styrelsen beslutar att köpa en julgåva till tränarna.
Vid sista hoppträningen arrangeras en träningstävling. Deltagarrosett delas
ut till samtliga ekipage.
Alexandra kan hålla i en tvådagarskurs i hoppning under juluppehållet.
Peter kontatar Alexandra ang datum.
Ebba von Essen kommer att hålla i dressyrträning under två dagar för
ekipage fr o m LA under juluppehållet. Två lektioner på 45 min kommer att
kosta 1200 kr.
Jan-Ove kommer att fortsätta med träningarna på anläggningen varannan
vecka under våren. Träningen kommer att kosta 400 kr och betalas direkt
till Jan-Ove. Boka tid via Kerstin Grip-Ström.
Helen Persson kommer att fortsätta med dressyrträningarna under våren.

Alexandra kommer att fortsätta med hoppträningarna under våren.
Johanna kommer att fortsätta med träningarna till våren.
Veckodagarna för samtliga träningar är inte bestämda i dagsläget men
information lämnas på hemsidan.
§ 12 Övrigt
Anmälningstiden till lagklasserna går ut 2013-01-15. Föreningens
medlemmar hör sig för vilka ryttare som kommer att delta i lagklasserna
nästa år.
§ 13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-12-16 kl 17:00.
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