Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-03-18
Närvarande: Eva Nyström, Matilda Ahnell, Martina Åkesson, Emma Graneskog,
Mona Stenhöös, Kerstin Grip-Ström (pelle)
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justeringsman
Emma Graneskog valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
§ 5 Ridhusföreningen
Väntar på besked från Arvsfonden.
Har fått fönster att sätta in i sekretariatet i ridhuset, de står hemma hos Kerstin.
Underlaget behöver göras vid i lilla ridhuset där det finns en håla till höger om dörren.
Man behöver även salta i det stora ridhuset.
§ 6 Ekonomi
Inget nytt, fortfarande enligt budget.
§ 7 Dressyrsektionen
Tävlingen den 15-17 april gick bra. Ryttarna uppskattade att de fick välja musik att
rida till.
§ 8 Hoppsektionen
Inget nytt. Se mer under § 13.
§ 9 Ungdomssektionen
Ingen närvarande från ungdomssektionen. Jenny får vid nästa möte redovisa hur det
går med bankkontot.
§ 10 Inkommande och utgående post
Ingen post.
§ 11 Föreningens framtid

Rivningstillstånd för klubbstugan kostar 1113:- och handläggningstiden är en månad.
Pelle fixar blanketter för rivningstillstånd.
Föreningen planerar att sälja stugan.
Den 1 maj samlas styrelsen i klubbstugan för att bestämma vad som ska vara kvar.
Städdag blir den 19/5 2013 kl 13.00 då vi tömmer klubbstugan på saker.
§ 12 Träningar
Det är Jan-Ove träning kvar v.15 och v.17.
Träningen för Helen Persson fungerar bra, finns fler som vill träna.
På hoppträningen så är det en som har fått sluta efter 2 gånger då det inte fanns
någon lämplig grupp som hon kunde vara med i. Styrelsen har beslutat att betala
tillbaka hennes träningsavgift.
§ 13 Tävlingar
Hopptävlingar den 6-7 april.
Ej mycket anmälningar än så länge.
Eva kollar med Lokalföreningen om hinder.
Klart med hinder från Stall Ekeberg.
Tidtagare är fixat och mona hämtar den.
§ 14 Övrigt
Inget.
§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 2013-05-01 kl.15.00
§16 Mötet avslutades

Vid protokollet

Martina Åkesson, sekr

Justeras

Emma Graneskog, justeringsman

Eva Nyström, ordf

