170607 Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb
Närvarande: Mikael Fransson, Lotta Dabro, Anna Tullberg, Agneta Kammeby, Åsa Söderstedt,
Monika Fransson, Kerstin Rundberg Anette Nordh.
Frånvarande: Ingela Björk
§1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet

§2.

Val av justeringsman
Åsa Söderstedt valdes till justeringsman

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§4.

Föregående mötesprotokoll
Förgående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen
US håller i ansiktsmålning, ponnyridning, körning, dela ut kalaslappar på Öppet hus.
Söndag killkalas.

§6.

Rapport från Ridskolechefen
Ingen rapport pga sjukdom
- Personal
- Utbildning
- Bidrag – SISU osv.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
Behövs ett möte innan sommaren. Elen fungerar inte i stohagen. Alla hagar som inte används
vilar. Bra stämning i stallet.
300 kr extra för utsläpp under resterande period i juni. Fodring och utsläpp ska ingå. Insläpp
från vallen ingår.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
119000 på banken. Maj är inte klart ännu. 27000 förfallna fakturor. Kolla upp vilka
som är fakturerat dubbelt och om det ligger kvar och påverkar

§9.

Rapport från Projekt
Inget att rapportera

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
Städar upp lite till helgen. Boxdörrarna på ytbehandling.
Spån, vanligt spån eller pellets. Ta reda på priser – Anette och Micke
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Inget att rapportera. Behövs fler till tävlingssektionen. Kolla i grupperna.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
Finns inget separat konto för swish. 1857 + swish in för maj.

§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Annonsen till Klippet - Öppet Hus. En ungefär likadan med info om lägren och terminsstart
14:e augusti
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Inget att rapportera
§15. Övrigt
-

Lägren – vi måste kolla planeringen av personal.
Dagplanering för personalens arbetsuppgifter.
Beslut att ersätta uthyrning av privathästar till lägren med 100 kr/dag
Agneta får i uppdrag att stämma av lägren med Sanne

-

Personalmöte – 13 juni kl 10

-

Julias box är ok att hyra ut.

-

Vi försöker hitta en sponsor till en handikapphäst. Rampen måste byggas om. Ny träff på
måndag ang hyrorna.

-

Onsdag möte med banken. Sponsring med 25000/år.
Margareta Sandberg kan ev. tänka sig sponsra med en häst.

-

Beslut att Anette, Lotta och Sanne åker till Hansson.

-

Öppet Hus. Dålig uppslutning från andra föreningar. Scouterna kommer inte och inte
bågskytteklubben.
BamBam, Alina, Presley, Vivvi till Prova På.

-

Beslut Medlemsmöte i september.

-

Beslut Pay & Jump juli 15 juli

-

BP-listan hänskjuts till nästa möte.

§16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet. Nästa möte 3 juli kl. 18.00 på Frälsegårn

Mikael Fransson
Ordförande

Lotta Dabro
Sekreterare

Åsa Söderstedt
Justeringsman

