Protokoll Styrelsemöte Åtvidabergs Ridklubb 171211
Närvarande: Agneta Kammeby, Lotta Dabro, Åsa Söderstedt, Anette Nordh, Monika Fransson,
Kerstin Rundberg, Ingela Björk
Monika Roberthson deltog från valberedningen.

§1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av justeringsman
Kerstin Rundberg valdes till justeringsman

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5.

Rapport från Ungdomssektionen
Ponnyridning. Rulle får inte gå med mer. Luciashowen, vagnen lånas ut till Rulle. Lotta håller i
prisutdelning, blåbärscup, smultron och KM. Moa pratar med Sanne om vad som gäller om
priserna. Plaststöden lånas ut.

§6.

Rapport från Ridskolechefen
- Personal
Sanne har sagt upp sig. Slutar 20 december.
Bengan erbjuden förlängning tom 31/5
Extraperson ska tas in förmiddagar.
Vikarier för julen klart. Inkörning av foder, måste lösas.
- Utbildning
VULK,
- Bidrag – SISU osv.
Agneta har skickat in. Åsa har skickat in till Johanna.
Beslutas att driften av verksamheten överlämnas till styrelsen då vi inte kommer ersätta
tjänsten som ridskolechef.

§7.

Rapport från Medlemsuppstallade
Monika Roberthson flyttar in på fredag.
Bra möte med uppstallade.

§8.

Rapport från Ekonomiansvarig
Går runt sånär som på hyran. 60’ ska ut i fakturor som ska skickas ut i december, 48’ i skatter.
Fakturor har inte gått ut för medlemsuppstallade än.
Resultat och balansrapport till handlingarna.
De som inte är betalda nu går vidare till Inkasso.

§9.

Rapport från Projekt
Aktivitetsansvarig från kommunen varit här, Evelina Gustavsson. Har fått kontakt med Bengan.
Evelina kommer höra av sig inom kort.
- Inrapporterat projekten – ingen återkoppling från kommunen ännu.

§10. Rapport från Anläggningsansvarig
- Rapport ang. kommunens försäljning.
Avveckling diskuteras.
Kalla medlemmarna till möte 7 januari kl 16.00.
§11. Rapport från Tävlingsansvarig
Hänskjuts till nästa möte.
§12. Rapport från Cafeteriaansvarig
Hänskjuts till nästa möte
§13. Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Inget att rapportera
§14. Övriga rapporter/skrivelser
§15. Övrigt
- Personal – Se ovan
- Personalmöte enl. utskickade minnesanteckningar
§16. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Mötesdatum för vårterminen läggs ut på hemsidan.

Agneta Kammeby
Ordförande
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Sekreterare
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Justeringsman

