170921 Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb
Närvarande: Agneta Kammeby, Lotta Dabro, Anette Nordh, Monika Fransson, Åsa Söderstedt, Kerstin
Rundberg.
Frånvarande: Ingela Björk
Vid mötet deltog också Monika Roberthson från valberedningen.

§1.

Mötets öppnande
Agneta Kammeby, vice ordförande förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman
Åsa Söderstedt valdes till justeringsman

§3.

Dagordningens godkännande samt informationspunkt.
Dagordningen godkändes.

§4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen
Ponnyridning i parken, underlag lämnat till kassör.
Planeringen inför Luciashowen har startat
1 barnkalas genomfört. 2 barnkalas är inplanerade
US har nu fått ihop pengar att köpa en shettis till verksamheten. Vi hjälps åt att leta.
Styrelsens kassör behöver få datum när Linn har skickat över pengar.

§6.

Rapport från Ridskolechefen
Fyllt på med ridande. 148 st/vecka plus extraträningar och Lottas kurser. Ca 86% beläggning,
knattegrupperna och Bengans hoppträning ej medräknad.
Handikapp startar på tisdag. Inväntar godkännande från taxi. 1-2 grupper ska starta.
Svenska kyrkan kommer 5 st varannan vecka och blir därmed en fast grupp.
- Utbildning. Basutbildning grönt kort Sanne och Bengan anmälda.
- Bidrag – SISU osv.
Prima 4 U profilkläder. Sanne har tagit kontakt. Beslutas att en kollektion tas fram.
Lista från Bengan om åtgärder som behöver göras på anläggningen överlämnades till styrelsen.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
Medlemsuppstallade har haft möte. Protokoll kommer inom kort.
Info till nya om vad som gäller.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
118 000 för lite i intäkter jämfört med utgifter. Hyrorna ej inräknat.
Revisorn arbetar med detta. Monika har inte fått återkoppling ännu. Återkommer så snart som
möjligt.
44000 förfallna fakturor.
Aktiviteterna ska faktureras utom Pay and Jump/Pay and Ride.

§9.

Rapport från Projekt
- Ingelas ansökningar. Ingela justerar och skickar in enl. Agnetas kompletteringar.

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
- Anläggningsgrupp. Leif Kjellberg och Lelle Söderstedt är med. Fler behöver tillfrågas.
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Tävlingen i helgen reducerat till 1 dag. 106 starter.
Tävlingen i november har dragit ner till 1 dag (lördag). Inga lektioner behöver ställas in.
Maj, september, november inkl. dressyr inför 2018. Tävlingssektionen tar fram förslag för att ta med
på mötet med distriktet.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig.
Har inte varit öppet så mycket efter sommaruppehållet.
Kerstin har fått listan från Johanna.
Inga som hållit kiosken öppen trots att listan kommit ut. De som är uppsatta behöver få påminnelse.
Kerstin påminner och ev. ringer runt.
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Förslag från Bengan, se bilagor. Agneta har pratat med Baroniet. Ett möte ska bokas.
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Inget att rapportera.
§15. Övrigt
- Information om Mikael Franssons avgång.
- Domarutbildning. Moa önskar gå domarutbildning hoppinriktning. Intyg krävs från styrelsen.
Beslutas att styrelsen hjälper till med detta.
- Mail från Sisu. Styrelse och personal bör gå på några aktiviteter. Intresseanmälan till Lotta som
anmäler till Sisu
- Mail med från Pantamera. Kerstin svarar på enkäten.
- Personalplan framåt. Beslutas att förlänga Bengan tom mitten på januari -18.
- Rapport från personalmöte. 2 möten är genomförda sedan förra styrelsemötet.
Minnesanteckningarna från dessa mailas ut till styrelsen.
- Styrelsens sammansättning. Fortsatt diskussion 4/10.
Anläggningsgruppen – adjungerad till styrelsen. Lotta tillfrågar några i helgen.
Alla får i uppdrag att hjälpa till att hitta medlemmar till gruppen.
§16. Mötets avslutande
Extra arbetsmöte 4 oktober kl. 19.00

Agneta Kammeby
Vice ordförande

Lotta Dabro
Sekreterare

Åsa Söderstedt
Justeringsman

