Protokoll från styrelsemöte måndagen 19/1 2015
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§1 Val av justerare
• Hans valdes att justera protokollet
§2 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
• Inga kommentarer till fg protokoll
§3 Information/frågor – Stallet
• Stallkö – Det är fullt i stallet och det finns en plats i lösdriften ledig. Vi har 9 i kö till
box och två förfrågningar på lösdriftsplats. Styrelsen beslöt att kölistan till boxplats
bifogas styrelseprotokollen för att undvika framtida frågetecken (se fg protokoll).
• Lösdriften – förslag vad vi ska göra? Eftersom det är osäkert hur det blir med de nya
förfrågningar som har kommit så beslutar styrelsen att vi avvaktar med frågan till
nästa möte.
• Stallkö/plats om lösdrift ej erbjuds(vid ex nedläggning av lösdrift el tillräckligt antal
hästar i lösdrift) – Avvaktar med beslut till nästa möte.
• Målning av taket över gödselkärran - arbete finns med på stallets ”att-göra-lista”.
• Vatten till vinterhagarna – Karin har försökt men utan resultat komma i kontakt med
företaget i Linderås för att beställa nya vinterkärl. Vi måste dock vänta tills de nya
stolparna har kommit på plats. Det har visat sig att några vinterkärl utan att vara
anslutna till el används i hagarna, Karin kommer att informera hyresgästerna att så får
inte ske utan vanliga vattentunnor ska användas då elanslutning saknas.

§4 Information/frågor – US
• Idrottslyftet 2014 – Mental träning, fortfarande har ingen lyckats nå Andy Swärd för
bokning av föreläsning, Sia kollar vidare.

§5 Information/frågor – Tävlingsgruppen
• Dressyrtävlingarna Datum för de planerade lokala och regionala tävlingar är 18/4
ponny div 2 omg 2 och 31/5 div 1 häst omg 3.
• TG saknar deltagare i gruppen då några personer har meddelat att de inte kan/vill vara
med i gruppen längre. TG efterlyser även funktionärer till årets tävlingar. Styrelsen
diskuterade olika alternativ för att få fler medlemmar att intressera och aktivera sig i
tävlingsgruppen och som funktionärer.
• Fler personer behöver få mer kunskap om funktionärs- och sekretariatsarbete, Barbro
kollar m Lotta Holmberg som Sm RF tipsat om för att boka in funktionärskurs.

§6 Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen
• Pågående och utförda arbeten/aktiviteter av Roland – Arbete med vinterhagarna,
röjning av nedblåsta träd, arbete m ridhusunderlag och mindre arbeten på
anläggningen.
• Rolands anställning, kontrakt, löneanspråk – Styrelsen beslöt att höja Rolands lön
enligt den rekommendation som framkommit från facket (ökning blir ca 75 kr/månad).
Styrelsen beslöt också att förlängning av Rolands anställning sker med 1 år. Emma
Burgman har sökt hyresgästernas åsikter angående utökning av Rolands anställning
men som det ser ut just nu är det inte aktuellt. Vi behöver fler gräsröjare, Karin har två
på gång. Hans köper in batteri och skruvdragare så föreningen har egen utrustning som
Roland kan använda istället för att han använder sina egna verktyg.
• Ekonomi, genomgång av nya rapporter – Det har tyvärr inte kommit några nya
ekonomiska rapporter innan mötet, där av ingen genomgång av ekonomin.
• Datum för ett separat möte om verksamhetsplan och budget– Styrelsen beslöt ett
separat möte den 4/2 för genomgång av planering av verksamhet och budget för 2015.
Karin och Barbro ser över behov som avser ansvarområden inom stallet.
• Sponsring-Karin har sammanställt intäkterna gällande sponsring för 2014, ca 7000 kr
har kommit in och räknar man med tjänster/varor så uppkommer värdet till ca
15000kr.
• El, offerter mm – Föreningen har begärt in offerter från 3 olika företag för elarbete
som vi planerar att göra. Dock har inte samtliga 3 kommit in skriftligen, Karin skickar
underlagen till styrelsen så snart hon har fått dem. Fortsatt diskussion och beslut på
planeringsmötet.
• Gummimattorna-hur säljer vi dem? Sia och Annica kollar upp hur vi kan sälja dem
och vad det finns för alternativ. Styrelsen diskuterar vidare på det planerade
verksamhetsmötet den 4/2.
• Salamiförtjänst – Försäljningen av Salami gav ett netto på över 9000 kr ☺
• Ridhusunderlag, underhåll-hur ska vi underhålla underlaget? Det har inkommit
förslag att sälja vår gamla traktor och harv och köpa in en fyrhjuling istället.
Anledning till förslaget är att kunna få fler personer att kunna sladda och ev harva vid
behov. Barbro ber Tojje att kolla upp vad det finns för möjligheter och vad det blir för
kostnad. Annica kollar med Fredrik om han har möjlighet att använda skopa och
jämna till underlaget alternativt köra ut allt med hjullastare och att vi jämnar till det
understa underlaget eftersom det är ojämnt. Diskussion och beslut tas på ett senare
möte.

§7 Övriga frågor
• Hinder i ridhuset – Det har kommit förslag att ha 1-2 hinder uppställda i ridhuset
permanent under ett antal veckor. Styrelsen diskuterade och kom fram till att det är
bättre att ha fasta tider då hoppning har företräde (om ingen annan bokning finns).
Styrelsen beslöt att Sön 09-12, tis 16-19 och tors 19-22 ska hoppning har företräde.
Tisse uppdaterar befintliga regler och sätter upp i ridhuset och Barbro uppdaterar
hemsidan.

§8 Nästa styrelse möte
• Nästa styrelsemöte – datum för nästa styrelsemöte bestäms på planeringsmötet den
4/2.
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