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Protokoll från styrelsemöte måndagen 13/8 2014
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Hans Engvall
Barbro Gunnaruuon
Annika Lönnqvist
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Karin Sjögren
Jörgen Stoltze
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Sofia Engvall
Alicia Carlsson
Ulrika Madenius
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§42 Val av justerare
• Hans valdes att justera protokollet
§43 •Genomgång
av protokoll
foregående styrelsemöte
Inga kommentarer
till fgfrån
protokoll
§44 Information/frågor Stallet
• Service på fläkten-Barbro fick i uppdrag att kolla upp om service behövs av fläktama.
Styrelsen var överens om att få någon slags mätning av fläktamas kapacitet.
• Renovering av boxar-Stalichef Ulrika gör en inventering/omfattning av box
renovering och Annica begär in offert från Tranås bygg-företag.
• Lösdriftsbädden-Styrelsen ber Johnny kolla upp möjlighet och kostnad om vi kan hyra
in en sk Bobcat(?) med gripklo som kan utföra tömning av bädden i lösdriften.
• Gödseltömning-förfrågan från hyresgäster om kostnaden för gödseltömning kan ingå i
hyreskostnad per månad. Det är svårt att få fram en genomsnittlig kostnad då det
varierar per månad hur många hyresgäster som kostnaden ska fördelas på så det går ej
att genomföra.
• Stallkö-just nu är det 2 i kö till lösdriften och 6 st i kö till boxpiats.
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Stalichef-Ulrika
hon
bli avlöst. meddelade att hon kommer vara stallchef tom 3 1/12 2014, sedan vill

§45 Information/frågor US
• Inventering ICA den 31/8- Karin kollar upp tid och antal som behövs.
—
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Idrottslyftet 2014 -Det är önskemål om Mental träning, Annica fick i uppdrag att kolla
upp vad som finns, ytterligare önskemål är sitsträning där Tisse fick i uppdrag att kolla
med Carina Möller om möjligheter till teori och träning.

§46 Information/frågor Tävlingsgruppen
• Uppdatering av hemsidan-Förslag att Sissie, Karin och Barbro sitter ner par timmar
och går igenom och uppdaterar vår hemsida. Synpunkter på hemsidan tas in från det
planerade stallmötet den 24/8.
• Infonnation om kommande täv ingar-två lokala hopptävlingar är planerade till
kommande helg, pg av få anmälningar för häst så kommer tävlingar slås ihop till
lördagen. Ca 100 starter för ponny och 45 för häst är anmälda.
—
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Anmälda lag till höstens serier tävlingar-föreningen har anmält 3 lag till höstens serier:
Ha~ Dlvii Ponny, Hopp Divli Häst och Dressyr Divill Ponny.

§47 Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen
• Pågående och utförda arbeten/aktiviteter av Roland-det har varit mest gräsröjning på
anläggningen som Roland har jobbat med sista tiden. Annica vill bli avlöst som
handledare för Roland,
• Arbetsbeskrivning Roland-Arbete med röjning i hagar för att säkerställa EU-bidragets
åttagande ska uppgår till 50% av arbetstiden. Övrig tid ska fördelas på harvning av
ridbana/ridhus igång/vecka, lunchfodring 1 dag/vecka, tömning av brunn 2 ggr/år,
snöröjning, röjning av gräs i gångar till hagar, underhåll av ridstigen, vattning av
ridhus/ridbanan.
• På stalhnötet den 24/8 ska det ges information om vad som gäller för EU-bidrag som
föreningen ansöker och erhåller varje år.
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Lann/kameraövervakning,
fick i uppdrag
vad kostnaden
är
per år för bredband och vårbredband-Tisse
kameraövervakning.
Styrelsenatt
skakolla
på nästa
möte besluta
om vi ska ha kvar befintlig utrustning och abonnemang.
• Ekonomi- resultat, tyvärr så har vi inte fått någon resultaträkning för innevarande år
pg av att fd Rekoll haft tidbrist att bokft)ra våra verifikationer. Vi inväntar resultat till
nästa styrelsemöte i september.
• Harvning, underlag och lägga på nytt Underlaget i både ridhus och ridbana måste ses
över innan olyckor händer. Lasse Berglund hopptränare rekommenderar oss att lägga
in sand med olja. Annica har kollat upp priser från en leverantör som finns i närheten
av anläggningen, ca 105 ton sand 10500 kr, transport ca 10000 kr, utjämning av
underlaget 4000 kr och allt är inki moms.
• Ansökan om 2014 års Bygdepeng-Styrelsen beslöt att ge Tisse i uppdrag att upprätta
en ansökan till årets Bygdepeng som gäller föreningens kostnad i samband med
förbättring av underlaget i ridhus/ridbana, se fg punkt.
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§48 Övriga frågor
• Hans fick i uppdrag att köpa in lampor till utebanan.
• Barbro undrade om det fmns ekonomiskt underlag att köpa till tjänster av Roland så vi
kan röja buskar och träd kring ridhuset.
• Barbro har som förslag att vi kollar över kostnad för att kunna ändra våra utgångar så
att de håller måtten för de större hästarna som fmns som hyresgäster i stallet som ska
in/ut i stallet.
• Vår grind mot vägen måste lagas, Annica tar in offert från Tranås-företaget.
§49 •Nästa
styrelse
möte den 15/9 kl 18.30
Nästa
styrelsemöte
Vid protokollet
Barbro Gunnarsson
Justerare

Ordförande

Hans Engvall

Therese Boberg

