Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-02-24
Närvarande: Eva Nyström, Matilda Ahnell, Petra Gustdolf, Martina Åkesson, Emma
Graneskog, Ann Andersson, Mona Stenhöös (pelle)
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Lägger till tävlingar som punkt 13.
§ 3 Val av justeringsman
Matilda Ahnell valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Svenska Bidragsförmedling ansöker om bidrag från Arvsfonden och arbetet pågår. I
april 2013 får föreningen besked om det sökta bidraget.
Hässleholms Hästsportförening och Hässleholms Ridklubb ska skriva
rekommendationsbrev och skicka in till arvsfonden.
§ 6 Ekonomi
Kassan är god då vi har fått 150 000 kr från försökringsbolaget för den
vattenskadade klubbstugan. En hel del medlemsavgifter för 2013 har kommit in.
Pelle skickar in uppgifter om firmatecknare till banken.
§ 7 Dressyrsektionen
Den 4 mars kommer föreningen att anordna en programridning.
Emma och Martina ordnar med propositionen för ponnydressyren den 28 april.
Knock Outlag ponny LC har anmälts och Åsa Kocheise blir lagledare.
Föreningen har även anmält ett lag till Lag-DM häst.
Den 15-17 mars anordnas det dressyrtävling för häst.
§ 8 Hoppsektionen
Den 6-7 april anordnas hopptävling för häst. Propositionen är klar och tävlingsledare
blir Matilda Ahnell.
Propositionen för midsommarcupen förbereds.
Föreningen har fått en inbjudan från Hässleholms Ridklubb till en pay and jump den 3
april.

§ 9 Ungdomssektionen
I ungdomssektionen ingår Emma Andersson, Linnéa Kocheise och Sara Götze.
Det finns ett gammalt ungdomskonto som ungdomssektionen hade sedan tidigare.
Detta konto måste avslutas och ersättas av ett underkonto.
Jenny kollar upp hur vi ska gå till väga till nästa gång.
Ungdomssektionen vill sälja kakor och ordar med detta själva. De vill även ordna
med en pay and jump och planerar mer om detta till nästa möte.
§ 10 Inkommande och utgående post
Posten kommer från och med nu gå till Eva.
Mona har får reklam från Gutz men det är inte aktuellt.
§ 11 Föreningens framtid
Alla ska fundera till nästa möte om vad vi ska göra med den vattenskadade
klubbstugan.
Lite längre fram får det anordnas en arbetsdag då vi tömmer klubbstugan.
Sitter en gammal skylt där det står Hässleholms Ryttarförening på den lilla
klubbstugan som ska tas bort.
§ 12 Träningar
Träningarna fungerar bra.
§ 13 Tävlingar
Det är lagom många anmälningar till dressyrtävlingen för häst den 15-17 mars. Det
kommer även att hållas en dommarkurs på lördagen. Catarina Nilsson är värdinna
och mat kommer att beställas från Far och Son.
Till hoppningen för häst den 6-7 april kollar Mona och Matilda om hur många
funktionären det behövs. Mona ansvarar för dommartornet. Eva ansvarar för
sekretariatet. Matilda ansvarar för banan. Maria ansvarar för priserna.
Finns ingen som ansvarar för cafeterian.
§ 14 Övrigt
Det finns 10 st biljetter kvar till Göteborg Horseshow. Alla biljetter är ännu inte
betalda. Det är 2000 kr billigare att åka med Whellins än med HP buss.
Tyringe Lokalförening vill anordna ett jippo och vill att vi kommer med förslag. Alla
funderar till nästa möte.
§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2013-04-18 kl 18:30.
Vi träffas nere vid klubbstugan.

