Stallmöte 150602
Närvarande: Cherry, Windy, Ester, Ginni, Flisan, Arabanta, Muscot, Coco, Gucci
Ordningsregler: Alla har tittat på de nuvarande, vi ska komplettera med att grindar ska stängas
vid kvällsfodring, inga grimmor i gången, ryktsaker i boxen då vi borstat klart vår häst samt att
alltid sopa efter sig innan man ger sig iväg med hästen.
Åtgärder på anläggnigen: Vi ber Roland fixa stopp till grinden så den inte far iväg ut på bilar då
den står öppen. Roland fixar klossar eller motsvarande till boxdörrarna. Åsa sätter upp kedja till
vagnsboden. Styrelsen meddelar att matta ska läggas in på golvet i stallet. Golvet som står på
stallplanen ska säljas snarast. Det får stå kvar så länge. Putsbänk ska sättas upp vid Arabantas
box, sopsorteringen flyttas till vagnsboden. Behållaren med tunga skor får stå vid ingången vid
hösilaget.
Övre luftvägsinfektion: Från och med 9 juni ses stallet som fritt från smitta. Hästarna kan åter
åka iväg på träning/ tävling. Alla städar sin box från och med 9 juni och de gemensamma
utrymmena städas tillsammans den 18 juni. De som inte kan då säger till Sissie eller Åsa så får
de en egen liten del att städa dagarna innan den 18. Vircon är inköpt av Karin som vi använder
för att torka alla ytor med. Tänk på att slänga allt som kan bära på bakterier och som inte går att
tvätta såsom höpåsar, saltstenar, spån/ torv, mm. Var noga med att städa alla ytor i boxen såsom
vattenkopp, krubba galler mm… Bakterierna överlever månader så var noggrann! Bättre slänga/
städa lite för mkt än för lite…
Sommarhagar: Det är okej att stödfodra i sommarhagarna nu.
Gödseltömning: Alla betalar lika mycket då man hyr plats i stallet. Omrösting skedde på
stallmötet och majoritet röstade för ovan nämnda förslag.
Roland: Åtgärda järn som sticker ut i boxarna mot stallplan såsom Carros och Guccis. Åtgärda
löst golv i Esters box.
Underlaget: Behöver vattnas annars blir det tort och stumt!
Stallplatskön: Oklart, Åsa och Sissie inväntar korrekt lista och återkommer.

