Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-12-16
Närvarande: Gert Blomquist, Mia Blomquist, Peter Brenk, Anna-Maria
Helldahl, Eva Nyström, Mona Stenhöös.
Adjungerad: Pehr-Olof Meijling.
§ 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
Föreningen har beslutat att ta hjälp av Svensk Bidragsförmedling för att
söka bidrag för byte av underlaget i båda ridhusen. Vid en ev ombyggnad
ska även läktaren flyttas till kortsidan. Svensk Bidragsförmedling ska ha
10% av summan som betalning om man får sökta bidrag. I april 2013 får
föreningen besked från Arvsfonden angående sökt bidrag.
§ 6 Ekonomi
Fakturan från Gutz har ännu inte inkommit.
Medlemsavgifter som är inbetalda efter 1 nov ska gälla även
nästkommande år.
Fakturor har skickats ut till efteranmälda till hopptävlingarna i november.
Faktura på transformator har skickats till kassören. Beloppet på fakturan är
1700 kr.

Helen Persson har ännu inte skickat in fakturan på sina träningar under
2012.
§ 7 Dressyrsektionen
Sista omgången av klubbmästerskapen fick ställas in p g a för få starter.
Sista omgången ska hållas vid ett annat tillfälle.
Knock Outlag ponny LC till nästa år ska anmälas senast 2013-01-15.
LA-lag häst ska anmälas.
§ 8 Hoppsektionen/Ungdomssektionen
Det är osäkert om föreningen får ihop ett lag till allsvenskan div I häst.
§ 9 Inkommande och utgående post
Ingen inkommen post.
§ 10 Föreningens framtid
Valberedningen hade möte 2012-12-13. Mia och Therese ska kontakta
lämpliga kandidater.
Ingen sponsring under 2013.
§ 11 Träningar
Det är i dagsläget två ponnyekipage och två hästekipage anmälda till
hoppträningarna under juluppehållet.
Ett ekipage har anmält sig till Ebba von Essens träning.
Till våren kommer träningarna att bli följande veckodagar:
Måndagar: Jan-Ove Olsson och Johanna Blomquist
Tisdagar: Helen Persson
Onsdagar: Alexandra Quick
§ 12 Övrigt
Westernföreningen har sagt upp hyreskontraktet för stugan fr o m årsskiftet.
Vandringspriser: lokala resultat ska skickas in senast vid årsskiftet men
regionala resultat finns i TDB.
§ 13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2013-01-13 kl 17:00.
Årsmöte 2013-02-10 kl 17:00. Styrelsen ska träffas en timme tidigare.
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