Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb 170404
Närvarande: Mikael Fransson, Monica Fransson, Lotta Dabro, Anette Nordh, Kerstin Rundberg, Åsa
Söderstedt, Agneta Kammeby, Anna Tullberg, Ingela Björk, Sanne Nordqvist – ridskolechef, Moa
Söderstedt delvis - US
Gäst: Mona-Lill Simonsson
Mona-Lilla hade bjudits in i samband med mötet för att förklara vad som är på gång från tidigare
styrelse. Nedan är specificerat vilka ämnen som diskuterades igenom.
Pågående arbeten:
Expander – integrationsprojektet/Skylt
Webbkalender
Marcus – lägerhuset
Boxarna ponnystallet
Länsstyrelsen – boxarna i traktorgaraget
Framtida projekt – omklädningsrum – kommunen har sagt att de kan bidra med hälften Träningslokal
Altan lägerhuset
Örsättersplan – sälja bajamajan – göra iordning domartorn- sekretariatet
EU-bidrag – Wincent
Statliga LOK – Johanna
Idrottslyft – Sanne
SISU – bidrag – ej ekonomisk ersättning – utbildning, material osv.
Kommunala LOK-stöd – ex.vis knattegrupperna
Bemanningslistor – horsemanager
Sponsorhuset!!!!
Plasten – för att minska kostnaderna för containertömning
Fasta telefonen ska bort på hemsidan – lägg ut rätt mobilnummer
Övrigt
Se över medlemsregistret – horsemanager hästlistor m m, Excelfil till idrott on-line, rensa gammalt.
Styrelsemöte
§1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman
Till justerare valdes Ingela Björk

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen (Moa)
- Möte 1 gång/vecka
- Årsplanering som sitter i på väggen i mötesrummet i ridhuset
- I fas med sin planering
- US vill hålla Pay’n jump.
Tillsammans med styrelsen få igång Örsätter och genomföra en Pay’n jump tillsammans.
- Us foto till hemsidan
- Ponnyridning – kommunen, Lions, barnens dag, påskmarknaden

§6.

Rapport från Ridskolechefen
- Hästmaterialet – Sanne och Lotta har haft genomgång. Vissa akuta åtgärder har vidtagits
- Några uppsägningar – 1 tjej in + ev. Lotta
- Sommar. Priser medlemsuppstallade över sommaren 800 alt. 1100 beroende på med eller
utan service.
- Ridgrupperna – inte fullt, behöver fyllas på men i nuläget är statusen på hästarna sådan att
det inte går att utöka idag.
- Lägren – inte många anmälda.
- Sanne har pratat med Monika på distriktet. Ev. ordna samverkanscup.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
Inget att rapportera i nuläget. Möte för medlemsuppstallade är planerat till onsdag 5/4.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
Inget att rapportera i nuläget.

§9.

Rapport från Projekt
- Mikael har varit i kontakt med Länsstyrelsen ang. boxarna i traktorgaraget. De vill släcka
ärendet. Boxarna ska rivas. Kontakt med Kommunen ang. att få nya boxfronter.
Förprövningen för utökning av boxar har gått ut i traktorgaraget. Lämnas in på nytt om vi
önskar så öppnas ärendet igen.
- Mikael kontaktar Marcus ang. lägerhuset
- Projekten måste igång. Göra arbetsgrupper. Handikappanpassning.
- Utbildning Handikappridning. Pengar från Idrottslyftet för 2 platser.
Beslutas att Sanne tillfrågar Ina om hon är intresserad att genomgå utbildningen.

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
Ingen att rapportera i nuläget
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Tävlingarna under våren inställda. Hösten planeras.

§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
Kerstin har koll. Tyvärr ser det ut som att det försvinner saker utan att det kommer in pengar.
Även pengar verkar ha försvunnit. 843 kr in, inventarier.
Kerstin sammanställer och sätter in pengarna på kontot
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Beslutas att Anna och Ingela i samråd med Sanne ska hjälpas åt att marknadsföra tex. på
skolorna ex.vis friluftsdagar.
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Inget att rapportera i nuläget
§15. Övrigt
- Beslutas att semesterersättningen ska betalas ut till timanställda.
- Beslutas att handlingsplan för hästarna ska upprättas på kort och lång sikt
- Moa Söderstedt har 4 veckors praktik på ridskolan.
Beslutas att Moa under sin praktikperiod ska rida ridskolehästarna enl. schema.
- Therese Banck rider för tillfället ridskolans saluhästar.
- Hundklubben betalar 6000/dag för hyra av stora ridhuset till tävlingar.
Lilla ridhuset lördag-söndag ger en intäkt på ca 8000.
- Beslutas att Örsättersplan ska göras i ordning.
- Grönt kort – basutbildning ledare – Sanne kollar
- Beslutas att sälja kakor –fram till 30 april.
- Hööks vill sponsra, likaså Laxå pellets. De vill veta vilka tävlingar vi har.
- Solariet – Sanne kollar med Ken.
- Foder till hösten – 300 bal ca. 250 + 50. Det som är levererat nu är det som är beställt.
- Årsschema önskvärt och då med samtliga aktiviteter under året.
Beslutas att ta fram en mall för detta.

§16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Mikael Fransson
Ordförande

Ingela Björk
Justerare

Lotta Dabro
Sekreterare

