Protokoll Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb 2017-10-22
Närvarande: Agneta Kammeby, Lotta Dabro, Ingela Björk, Kerstin Rundström, Åsa Söderstedt,
Monica Fransson
Frånvarande: Anette Nordh

§1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Åsa Söderstedt
§3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5. Rapport från Ungdomssektionen
Fler kalas på gång. Spökkväll 21/10. Vuxenhoppning 24/11, kolla hundklubbens datum. Ponnyridning
på höstmarknaden.
Städning måste göras efter aktiviteterna.
§6.

Rapport från Ridskolechefen
- Ridsportsförbundet var här i torsdags.
HLR-utbildning behöver genomföras - Åsa och Eva Ö
Några dokument som behöver arbetas fram.
- Harry, Rulle nya hästar som ska gå i verksamheten. Ev. ska Kerstins ponny gå in i
verksamheten framöver.
- Merry har fått tas bort.

§7. Rapport från Medlemsuppstallade
Möte i onsdags. Lunchfodring borta. Oroligt i stallet pga händelserna med fodret.
§8. Rapport från Ekonomiansvarig
Se utdelade papper från Monica.
§9. Rapport från Projekt
Ingelas ansökningar. Klargöra vilken period det gäller.

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
Listan som Bengan har gjort finns på kontoret. Gruppen får i uppdrag att prioritera.
Gamla ridhuset och 4-hjulingen har prio.
Lampan på stallplan fungerar inte.
Tävlingshindren ska hem. Personal/anläggningsgrupp
Beslutas att vi köper in nya däck till 4-hjulingen.
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Uppdraget ang. händelse på tävling i Västervik. Åsa har kollat med berörda kring detta.
Novembertävlingarna 71 st anmälda. Arbetar med att få ihop funktionärer.
Behöver bli bättre än förra tävlingen.
Pay/Jump nästa helg.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
Redovisning lämnad till Monica idag inkl US aktiviteter. Går på ett ut med kontanter/kort. Swish
kommer till.
Miljökontoret var här i måndags. Regler följs inte. Vi skulle få ett protokoll, men det har inte kommit
ännu. Tydligare och reviderade rutiner.
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Kommunen har påbörjat diskussion med intressent 1. De vill ha en inventarielista från oss.
Tanken är att ridskolan ska drivas som förening enl. kommunen.
Agneta har kontaktat banken för diskussion kring ev. försäljning.
Agneta har kontakten med Spalle i nuläget.
§15. Övrigt
- Punkter från Anette. Hänsköts till nästa möte
§16. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Nästa möte 13/11 istället för 16/11 kl. 18.00.
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