Stallmöte:
Närvarande:
Jack, Wirginia, Ville, Windy, Ragge, Ballerina, Thelma, Sigge, Mille, Ester, Flisan, Moses,
Prada, Coco, Fidde, Sune, Carolina, Acke
- Stallet: vi måste bli bättre på att städa efter oss, vasken i spolspiltan, sopa upp efter våra
hästar då den stått i gången mm.
- Matpåsar och grimma på boxen, minimera alla övriga grejer på boxarna då hästarna kan
göra sig illa. Lock på alla burkar och märk påsar och burkar med morgon, insläpp och kväll
så att hästarna inte får fel. Kvällen ska hänga närmast öppningen på boxen. Undantag är
Jack och Ballerina där kvällen kommer ligga under krubban.
-Alla hästarna ska ha mat förberedd på sina boxar, hästägarnas ansvar. Ej anta att
fodrarna gör det.
-Viktigt att man fullföljer sina ansvar såsom vattenvecka, lunchpackning mm.
-Vattentunnorna går sönder då de stor tomma. Rengör vattentunnorna minst en gång per
vecka. De är dyra i inköp och sköter vi inte detta går de sönder. Om vi fortsätter att slarva
med tunnorna kommer det att läggas en deposition på tunnorna hagvis som man inte får
igen om de går sönder.
- lunch serveras hästarna mellan 11-13.
- insläpp ska ske mellan 16-18.
-helgtjänsten hjälper till att ge lösdriftshästarna ett fjärde mål mat vid insläpp.
- Sissie kollar upp med elektriker om vi kan få till lampa i båset till lösdriften.
- Vi måste vara mer noggranna då vi mockar ridhuset och skaka av underlaget från
pluttarna så att vi inte mockar ut hela underlaget.
- Lasse Berglund föreslog att vi ska fylla på med sand i ridhuset för att bli av med halkan.
Vi kommer att fylla på underlaget på vårens anläggningsdagar.
- Anders W är anläggningsansvarig nu men detta ansvarsområde kommer bli ledigt då
Jack sagt upp sin box. Ny häst kommer ta över detta ansvar.
- På väg ut från stallet är: Jack, Thelma och Sigge. Även Acke kommer att flytta till
sommaren. En box är ledig i dagsläget som Jennifer Lönnqvist hyr tillfälligt till Carolina.
-Kölista: Karin Ernemar, Heléne Johansson, Brian Bungum, Fanny Lindh, Marie-Louise
Carlsson, Lena Heiman.
-Ny häst triton flyttar in v3. Ägare Lisa Strandberg
-Lediga ansvarsområden: träningar, anläggningen, Stallchef.
-ny inköpsansvarig är Åsa Claesson.
- inga hagdagar nu i vår, varje sommarflock ansvarar för att iordningställa sin
sommarhage.
-Nedre hagen har tråd som ligger, vi ber Roland åtgärda denna.
-Förslag på sommarflockar är: ponnysto och stora ston i en ridhushagen, Coco och Ragge
i en vinterhage samt parkeringshagen, Vallackerna för sig själva i mittenhagen samt nedre
hagen. Kullen finns att byta med till stora stoflocken.
-datum för sommarsläpp preliminärbokas till den 12 maj efter våra tävlingar.
-Träckprov genomförs 28 april.
-arbetsdagar blir 21 respektive 27 april. Info om dessa kommer upp på tavlan i stallet samt
på hemsidan.
- US reviderar trivselreglerna och presenterar förslaget vid nästa Stallmöte i Maj.
-Brandgenomgång/Brandövning ska genomföras under mars månad, Anna Ottoson
kommer med mer info om detta.
-Cilla, Annica, Åsa, Emma och Lisa S bildar arbetsgrupp som tar fram plan för hur vi
hanterar smitta i stallet. Presenterar sitt förslag för stallet och styrelsen under våren.
-Beslut från stallet att vi vill behålla Roland 6 månader till. Varje box lägger 100 kr/mån för
den kostnaden. Resten betalar föreningen.

-förslag om hönät i våra vinterhagar för att hästarna ska ha mat att pilla med under längre
tid mottogs positivt, frågan lyfts på nytt vid kommande möte för att se om det är något vi
vill ska genomföras och då kan vi också ta fram kostnadsförslag samt se om styrelsen
tycker det går att genomföra under hösten. Vi blir då av med lunchningen som pass och
får loss mer folk till övriga pass.
-För att boka ridhuset på obokningsbar tid mellan 16-20 ska man var minst tre deltagare,
det ska vara en aktivitet som är öppen för alla samt bokningen ska göras minst tre dagar i
förväg. Vill man boka för sig själv får man göra det på bokningsbar tid samt betala 100 kr /
timme. Träningar vi känner till är: Miaträning på söndagar och ev tisdagar, Camillaträning
på onsdagar, lasseträning varannan torsdag.
Bokning sker via Sissie.
- idrottslyftet: förslag är träningar, läger, kontakt med din häst, hantering av häst. Har du
fler ideér lämna dem till Tisse snarast då hon ska göra en ansökan.
-pengar till ridhusspegel finns nu, ska bli en 5 metare och eventuellt en hörnspegel. Winni
hjälper till med frakt 4000 kr. Vi beställer tillsammans med ÖRKS för att kunna pressa ned
priset.
-90% av alla aktiviteter som klubben arrangerar ska man hjälpa till på om man har häst på
logen. Vi har en fin anläggning och låg hyra och för att vi ska kunna behålla det som det är
i dag måste vi hjälpas åt.
Vid pennan:Emma
Vid tangenterna:Sissie

