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PROTOKOLL
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Närvarande: Maria Nergaard
Carin Bengtsson
Mimmi Wänn
Paulina Lund
Marika Schön
Anna Torsander, §5

Öppnande § 1 Ordförande Maria Nergaard öppnade mötet.

Arbetsmiljökurs

Certifiering

Ridläger

Hästinköp

Voltige

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 5

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. Christin, Björn, Paulina och
ev Mimmi närvarar då för styrelsens räkning. Marika S närvarar också.
En avstämning görs inför mötet. Klubben har tre år på sig att åtgärda
saker men vissa delar måste förbättras omgående. Vid genomgång av
formuläret noteras vad som redan är känt och behöver åtgärdas.
Exempelvis nödbelysning och hala golv. Detta är frågor som klubben lyft
till kommunen, som äger fastigheten, men detta är ännu ej åtgärdat. En
del rutiner behöver också ses över och andra rutiner finns men behöver
sammanställas.

Marika meddelar att det kommit in många anmälningar till ridlägren i
sommar. Ponnyläger är fullt. Det kommer att vara tre veckors läger
innan hästarna går ut på bete.

Två stora och en liten häst ska köpas in. Marika och Sara letar för fullt.
Marika meddelar att de senast var i Vara och tittade på två stora
hästar(1,70 m). Framförallt den ena är intressant eftersom det är en
svensk och väl inriden häst som sannolikt kan sättas in i verksamheten
omgående. Det fanns även en holländsk häst som kan vara av intresse.
Ingen ponny finns som är intressant just nu. En shettis måste till innan
ridlägren i sommar.

Anna T närvarar och berättar om voltige-verksamheten och deras
behov. Cournado är tyvärr utdömd och en stor häst behövs till voltigen,
framförallt till de större barnen/ungdomarna. Idag omfattar verksamheten
20 barn/ungdomar och det är 4 st mammor med och tränar. De tränar
även i gympasal, så en del av utövarna är gymnaster men rider inte i
övrigt. Verksamheten är uppskattad och ett gediget arbete läggs ner av
Anna och de som håller i verksamheten.3 hästar behövs för att täcka
upp, träningarna är söndagar mellan 17:30-20:15. Problemet som
uppstår idag är att det är brist på voltigehästar och ridskolans hästar
som även går ridgrupp används. Det blir för jobbigt för hästarna att göra
både och samma dag. Viktigt att fördela hästarna så att belastningen blir
jämn och inte för hög.
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Hagarna

Ekonomi

§ 6

§ 7

Det är cirka 2-3 tävlingar per termin och den 2 maj kommer det att vara
en tävling i Falun. Just nu är det flera av utövarna som även rider på
ridskolan, men det är inte alltid så.
I Stockholm, Uppsala och Sala finns stora voltigegrupper, ofta egen
sektion och med privathästar. I dessa har man i de flesta fall många
äldre utövare där man sköter hästarna själva.
Anna berättar att hon varit på utbildning och en dansk vid namn Lars
Kristiansen berättade om sin verksamhet. Där har man kombinerat
voltige med handikappverksamheten och fått mycket goda resultat.

Styrelsen funderar vidare och återkommer till Anna med förslag för att
på bästa sätt hantera frågan för alla inblandade.

Ridskolehagarna måste åtgärdas, de är ett stort problem. Det blev
mycket sämre när träden togs bort eftersom det inte finns någon
växtlighet som suger upp vatten. Ingen självklar och bra lösning finns
men det kan tex förbättras med vandringsleder där man anlägger matta
och grus. En kontakt behöver tas med kommunen (Jonas Boström).
Maria kontaktar honom för att få till ett möte snarast. Maria, Marika och
ev Björn föreslås närvara från FRK.(Vid detta möte bör även frågan med
hala golv och nödbelysning lyftas)

Christine hade skickat uppföljning för februari inför mötet. Ekonomin
diskuteras på nästa möte. Marika noterar att Sara i år gått upp från 75%
till heltid vilket påverkar lönekostaden.

Justerare § 7 Till att justerare dagens protokoll valdes Mimmi Wänn.

Nästa möte § 8 Nästa möte blir 31 maj kl. 16:30.

Övriga frågor

Övriga frågor

§ 9

§10

Paulina har fått frågan från en shettisägare om det skulle vara möjligt att
bygga staket vid lilla ridbanan för shettisarna. De små barnen klarar inte
av att hålla fast när dom drar iväg eller bara vill gå och äta gräs. Det
skulle vara en säkerhetsåtgärd. Carin berättar att frågan varit uppe
tidigare och att det är ett känt problem. Om sponsring av material var
möjligt att få fram (mot att en reklamskylt får hänga på staketet) skulle
klubben kunna stå för arbetet. Styrelsen är positiva till detta. Paulina
talar med Björn som får ansvara för att kontakta snickare som kan titta
på förslag till lösning och göra en kostnadsbedömning på hur stor
materialkostnaden blir. Viktigt att utformningen blir rätt (höjder till
exempel). Därefter får företaget ta ställning till om man vill stå för
kostaden och klubben till om man ska genomföra detta.

Mimmi försöker komma med på nästa möte på US. Bättre återkoppling
önskas från sektionen.

Avslutande § 10 Maria avslutade mötet.
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