Protokoll Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb 180104
Närvarande: Agneta Kammeby, Lotta Dabro, Ingela Björk, Åsa Söderstedt, Kerstin Rundberg, Monika
Fransson
Frånvarande: Anette Nordh
§1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lotta Dabro

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes efter att några punkter lagts till under § 6 och § 15

§4.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte blev justerat under dagens möte. Godkändes och lades till
handlingarna.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen
Inget att rapportera i nuläget. Inga planerade aktiviteter under våren. Lotta föreslår att US
anordnar Maskeradhoppning där Lotta har huvudansvaret under tävlingen.

§6.

Rapport från Ridskolechefen
- Verksamheten.
Ridande: Vi har inte hunnit titta igenom antalet ridande ännu.
Hästar: Cora har lånats in från Hästkullen. Planen är att avyttra ÅRK:s hästar successivt och
ersätta med hästar från Hästkullen.
- SRR medlemsavgift är betald och bekräftad.
- Aktivitetsplan Vt -18
Beslutas att
planen godkänns och lämnas till Johanna för att lägga ut i kalendern, hemsida och sätta
upp på anslagstavlan.
- Stallvärdar och skötare
Skötare ska få en ridlektion/termin. Någon dag på Sportlovet föreslås
Stallvärdarna – Studiebesök Mantorp fredag 23/2. Lotta kollar.
- Rapport från Arbetsmiljöverket.
Agneta, Lotta och Åsa tittar på vad som behöver tas fram och svarar.
- Personal – Daniel Rydmark börjar nästa vecka cirka 50-60 % med start 180108. Bengan ska
lämna besked senast söndag om fortsättning.
- Bidrag – SISU osv. Johanna sköter alla bidrag och allt är inlämnat.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
1 box ledig. 2 st ska sparas för hästar som kommer in från Hästkullen.
Ingen hagplats finns för den som i nuläget visat intresse för plats.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
171563 på kontot. Alla fakturor betalda utom några få. 182 157 obetalda i Horsmanager.
Medlemsavgifterna? Finns inte med då de inte är upplagda i Horsemanager för 2018.
Monika arbetar med avstämningen för december.

§9.

Rapport från Projekt
Inväntar besked från Patrick F.

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
Hästkullen har skrivit på kontrakt med Kommunen.
Vt -18 genomförs terminen ut.
Rampen är klar och ska köras upp till ridhuset. Simon ska försöka låna maskin för att ordna
detta.
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Beslutas att
inte genomföra inte den planerade tävlingen på Örsäter i maj. Vi arrangerar endast Pay and
Jump. Inga tävlingsaktiviteter kommer genomföras på Örsäter under våren.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
Babs uppsagd och inskickad.
890 i kontanter på Lucia. Därutöver tillkommer Babs och ev Swish.
5-6 säckar i pant som ska lämnas in. Kerstin kollar med Willys om det går att lämna där istället
för på ICA.
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Fakturor har skickats ut till samma sponsorer som förra året.
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Inget att rapportera.
§15. Övrigt
- Medlemsmöte 7/1 kl 17.00
- Julbockar och kransar – 7650 kr i vinst på försäljningen
- Beslutas att Årsmötet genomförs 3 mars kl 15.00, inbjudan ska skickas ut via hemsidan och
fb, anmälan till styrelsemailen.
§16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse. Nästa möte 14/1 16.00
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Ordförande

Ingela Björk
Sekreterare
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Justeringsman

