Protokoll Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb 171113
Närvarande: Agneta Kammeby, Lotta Dabro, Anette Nordh, Kerstin Rundberg, Monika Fransson, Åsa
Söderstedt.
Monica Roberthsson från valberedningen deltog under mötet. Simon Rask deltog under punkten
anläggning.
Frånvarande: Ingela Björk

§1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman/sekreterare
Till justeringsman valdes Anette Nordh.
Då sekreteraren var frånvarande valdes Lotta Dabro att föra protokoll.

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen
US har fått 5 nya medlemmar. 24/11 är vuxenhoppning planerad. Kul i stallet 15/12.
16/12 luciashow.

§6.

Rapport från Ridskolechefen
- Personal
- Utbildning
- Bidrag – SISU osv.
LOK/Sisu – aktiviteter ska in till Johanna.
Rulle går med på lektion men fungerar inte så bra. Sanne tar upp det med Kjellberg.
Samarbetet med Särskolan fortsätter. Nu kommer de betala för de gånger de rider.
Planeringen för jullovet är på gång. Grönt kort-kurs behöver startas upp. Helst direkt efter
nyår. Behöver ut information nu. Uppstart 2, 3 eller 4 januari.
Pay n ride 18/11. Pay n jump 2/12. Julklappshoppning 26/12
Stallplan måste plogas. Ringa kommunen.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
- Stämningen i stallet
Minnesanteckningarna från mötet är inte utskickade. Dålig stämning bland några
medlemsuppstallade. Anette har pratat med berörda.
- Uppsägningar
Nellie sagt upp sina 2 platser.
Personalen har enl. kontraktet ansvar för hästarnas välmående.
Annons ut om lediga platser.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
- Agneta har gått igenom Horsemanager. Många obetalda. Förfallet drygt 64.000. Monica har
skickat påminnelser. Några har betalat. Kraven ska skickas till Inkasso. Påminnelser ska betalas
inom 5 dagar, därefter till Inkasso. I övrigt se Resultat-/balansrapport, bifogas.
Babs Paylink och Babs Swedbank sägs upp.
Fakturor ut 17/11 för sista betalningsdag 27/11.

§9.

Rapport från Projekt
- Inrapporterat projekten för de pengar vi fått. Hänsköts till nästa möte.
- Ny ansökningar projekt. Hänsköts till nästa möte

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
Simon redogjorde för anläggningsgruppen. Underlaget har hunnits med i stora.
Har inte fått listan av Bengan. Simon tar med listan från kontoret onsdag eller torsdag.
Lektionshästhagen måste lagas. Simon försöker få ihop gruppen.
Trädgårdsmöblerna ska in.
- Rapport ang. kommunens försäljning
Agneta har inte fått svar på de senaste 2 mailen som har skickats till Spalle.
- Rapport från möte med Ronny Mårtensson Åtvidabergs sparbank
Agneta och Lotta träffade banken förra veckan. Banken har inga legala möjligheter att stoppa
försäljningen.
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
- Tävlingen 11/11. 160 anmälda. Fler i storhästar som strök sig. Stökigt med vädret.
- Tävlingar 1-dags planerad till nästa år, men ännu inte inlagda.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
- Lite folk som handlade på tävlingen.
- Protokoll från besöket från Miljökontoret – förpackningarna är inte märkta. Inte datummärkt
när förpackningarna är öppnade osv. Protokollet läggs till handlingarna.
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Inget att rapportera.
§14. Övriga rapporter/skrivelser
Inga rapporter/skrivelser har inkommit.
§15. Övrigt
- Avtal med Elinor – ska vara klart denna vecka.
- Personalmöte, se utskickade minnesanteckningar
- Försäljning julgranar- kommer i början på december. 1 lass. 1 lass till strax innan jul.
Beställningslista måste upp.
- Punkter från Anette. Vi behöver jobba ihop och ffa hålla ihop.

§16. Mötets avslutande
Nästa möte 11/12 kl 18 istället för 14/12.

Agneta Kammeby
Ordförande

Ingela Björk
Sekreterare

Anette Nordh
Justerare

