Protokoll fört vid styrelsemöte i Hässleholms
Hästsportförening 2013-08-12
Närvarande: Eva Nyström, Matilda Ahnell, Martina Åkesson, Emma Graneskog,
Mona Stenhöös, Kerstin Grip-Ström
Adjungerande: Per-Olof Meijling
§ 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
Nytt underlag inlagt i båda ridhusen. Handikapptoalett och ny läktare gjorda.
Invigning planerad den 13 oktober.
§ 6 Ekonomi
Elkostnaderna för klubbstugorna var väldigt höga det första halvåret. Prognosen för
årets resultat ser ut att bli plus – minus noll p.ga. att ridhushyran har ändrats från
12000 kr till 8000 kr.
§ 7 Dressyrsektionen
Programridning den 19/8.
Tävlingar den 24-25/8.
§ 8 Ungdomssektionen
Närvarande: Sara Götz och Emma Andersson
Tar kontakt med Rebecca Johansson och får hjälp med det befintliga kontot och fixar
ett nytt.
§ 9 Inkommande och utgående post
Lokalt aktivitetsstöd på 1200 kr.

§ 10 Föreningens framtid
Pelle fixar rivningstillstånd till klubbstugan. Brandmännen får den sedan som
övningsobjekt.
§ 11 Träningar
Ny tränare i hoppning, Emelie Nilsson. Hon kommer att ha träningar på måndagar
och det kommer att kosta 120 kr/gång och man är 4 st i en grupp. Det kommer att
vara 2 perioder per termin, sept-okt och nov-dec.
På förslag att Yvonne Österholm kommer 2 gånger per månad.
§ 12 Tävlingar
Ponnydressyr den 5 okt.
Hoppning för häst i november med div 2.
Ansökt om tävlingar den 14-16 mars 2014, dressyr häst.
Även ansökt om den 12-13 april 2014, hoppning häst.
§ 13 Övrigt
Är i behov av ett dressyrstaket till, likadant som vi har. Hästportföreningen köper in
de. Pelle fixar detta till ponnydressyren i okt.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte den 11 september kl. 18.30.
§15 Mötet avslutades

Vid protokollet

Martina Åkesson, sekr.

Emma Graneskog, justeringsman

Eva Nyström, ordf.

