Protokoll styrelsemöte den 5/11 kl 18.30 i Klubbstugan
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Robert Carlsson
Ingrid Wahlström
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Hans Engvall
Karin Ernemar
Marie-Louce Carlsson
My Åberg
Sofia Engvall
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Lena Heiman
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§82 Godkännande av dagordningen
§ 83 Val av justerare
Fanny utses tillsammans med ordförande att justera protokollet
Therese utsågs till mötets sekreterare.
§ 84 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte kunde inte göras då det ännu inte
blivit justerat.
§ 85 Information – Stallet
• Smitta i stallet, karenstid.
Sissie informerar om att karensen för den ringorm smitta som upptäckts släpps 9/11. Men
nytt prov är taget på två andra hästar i stallet. Preliminärt svar väntas i slutet av v 45. Tills
vi fått svar gäller samma regler gällande tävling och träning på annan plats som under
karenstiden.
•

Moses och Fidde flyttar till helgen ut i lösdriften. Termo tunna för vatten är beställd
kostnad ca 2 000 kr .

•

Rocksjös två ponnys väntas flytta in till helgen om svaret på provtagning från ringorm
är ok.

• Kölista för stallplats och information om denna ska nu ligga uppe på hemsidan.
Ny hemsida kommer att tas i bruk efter nyår då den vi har nu är svår och har
begränsningar.

§ 86 Information – US
Inget planerat just nu.
§ 87 Information –Tävlingsgruppen
• KM dressyr
Nytt datum kommer så fort vi fått svar på provtagning av de hästar med misstänkt smitta.
• Lagen som tävlat
Vi har haft fyra olika lag som varit ute och tävlat under hösten.
Div 3 ponny dressyr
Div 2 häst dressyr där laget kom tvåa i finalen.
Div 2 ponny hoppning där laget tog sig till final i Vetlanda och blev 6:a av 16 lag.
Elit laget ponny dressyr som vann div 1 i sin Zon och tog sig till Lag SM.
Så fantastiskt bra resultat av alla ryttare och ledare.
•

Några från tävlingsgruppen kommer 20 november åka till Vetlanda på tävlingsmöte
inför tävlingsåret 2013 .

•

Regler vid Pay and Jump. Styrelsen lämnade över frågan till tävlingsgruppen. Då de
inte haft möte sedan dess återkommer tävlingsgruppen i frågan framöver.

§ 88 Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen
Ridhusspegel. GBRF har beviljats 10 000 kr från bygdepengen till ridhusspegel.
6 000kr har sedan tidigare öronmärkts sedan pay and jump till spegel. Hur får vi in
resterande pengar. En spegel 5,5 m bred och 1,8 m hög kostar 22 500 + moms och
frakt.
Beslut: Ansökan om investeringsbidrag 2 från fritid. Försäljning av Choklad hästar.
Marknadsstånd på julskyltningen i Gränna med lotteri. Alla kollar möjlighet att få priser
skänkta. Lena kollar möjlighet att låna shettlandsponny att ha med på marknaden.
•

Försäljning av chokladhästar hur får vi medlemmar ej uppstallade på logen att
engagera sig?
Beslut: De som innehar annläggningskort och de ryttare som har licens för oss kommer att
tillfrågas om de kan tänka sig att sälja chokladhästar 5 askar per person. Fanny tar fram
adress till de med anläggningskort och Annika till de med licens. De som är uppstallade
på logen ska sälja minst 10 askar.
•

Rolands tjänst. På stallmöte var alla hyresgäster positiva till att förlänga Rolands tjänst
6 månader och att betala 100 kr mer i hyra under den tiden.
Beslut: Förlägning med 6 månader.
•

• 20 års jubileum
Blir framflyttat till våren.

• Ekonomi Lena informerar.
Lena går igenom resultat rapporten fram till oktober månad. Vi ligger i år på ett litet
minus främst beroende på hussvampen. Investeringsbidrag 1 är ansökt för detta men vi
har inte fått något beslut ännu. Framgår att föreningen har god betalningsförmåga.
Vårt lån har tidigare varit amorterings fritt men vi kommer med början i december
amortera 20 000 kr per år.
§ 89 Övriga frågor
§ 90 Nästa styrelse möte
Måndag 7 januari 2013
1§ 91 Mötet avslutas
Sekreterare
Therese Boberg
Justerare
Fanny Lind

Ordförande
Therese Boberg

