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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 29 mars 2015

Närvarande: Maria Nergaard
Carin Bengtsson
Christin Ottervald
Mimmi Wänn
Björn Ekelund
Paulina Lund

Öppnande § 1 Ordförande Maria Nergaard öppnade mötet.

Arbetsmiljökurs

Certifiering

Första-hjälpen

Hagarna

Hästinköp

Voltige

Neuroförbundet

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Den 27/4 är det arbetsmiljökurs på Fornby i Borlänge. Maria N och Björn
E kommer att närvara för styrelsens räkning.

Inför ridsportförbundets certifiering ”Bra ridskola” kommer en
representant besöka anläggningen den 28/4. Maria, Christin, Björn,
Paulina och ev Mimmi närvarar då. Maria stämmer av med Marika inför
denna träff och vid kommande styrelsemöte 8den 26/4) gör styrelsen
avstämning inför besöket.

Första-hjälpen-kurs och brandövning diskuterades. Lämpligt att de som
har någon roll i verksamhet (tävlingskommitté, cafégrupp osv) samt
privathästägarna bör erbjudas kurs. Förslagsvis kan det anordnas som
studiecirkel och då kan bidrag sökas. Marika ansvarar för när och hur
detta sker, Maria stämmer av med Marika.

Styrelsen beslutar att avvakta med beslut kring renovering av hagarna
till efter de planerade hästköpen.

Två stora och en liten häst ska köpas in. Marika har påbörjat arbetet
med detta. Pontus slutar i shettisgruppen från måndag 30/3 och han
behöver ersättas.

Cournado är skadad och kan inte gå voltige samtidigt som intresset för
voltige är stort och det finns många utövare. Björn kontaktar Anna T för
att reda ut hur voltigegruppens behov ser ut.

Maria har haft kontakt med Gunnel angående besked från landstinget
och framtida planer.

Neuroförbundet vill att vi från ridklubbens sida tänker till vad vi har för
planer och funderingar framöver beträffande denna del.

Neuroförbundet har i sin tur haft ett möte med landstinget som verkar
positivt men inget beslut är taget. De har även haft kontakt med
kommunen inom folkhälsa. Eventuellt ska mer kontakt tas där och
försöka få till något inom dessa ramar.
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Vi kontaktar Gunnel m.fl för en sittning efter detta möte för att klargöra
ridklubbens syn och resurser till det hel samt att även få all info vad
gäller landsting och kommun.

Justerare § 9 Till att justerare dagens protokoll valdes Christin Ottervald.

Nästa möte § 10 Nästa möte blir 26 april kl. 16:30.

Övriga frågor § 11 Carin har haft möte med privathästägarna.
Årsredovisning och återkoppling önskas från US.

Avslutande § 12 Maria avslutade mötet.

Paulina Lund Maria Nergaard Christin Ottervald.


