
Falu Ridklubb
PROTOKOLL 1(3)

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Dokumentnamn

Paulina Lund Styrelsemöte 2015-08-30
Dokumentansvarig/Godkännande Kontrollerat Datum Projekt

Styrelsemöte

Adress: Telefon: Organisationsnummer:
Falu Ridklubb 023 – 144 40 883200-4579
Källviksvägen 3 Telefax:
791 53 FALUN 023 – 146 79

PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 30 augusti 2015

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

Öppnande § 1 Ordförande Maria Nergaard öppnade mötet.

Ungdomssektionen, US

Rapporterting från
ridskolan

Voltige

Hästar

Ekonomi

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Styrelsen har gång på gång efterfrågat att någon representant ska
närvara en liten stund på styrelsemötena för att avlägga lägesrapport.
Även ekonomisk redovisning har efterfrågats. För att få igång detta
föreslås att Mimmi ska närvarar på US styrelsemöte för att förklara
styrelsens syn och vad styrelsen förväntar sig för information.

Ingen rapport från ridskolan inlämnad. Önskas tre dagar innan
styrelsemöten.

2 juli träffade Maria och Carin voltigen. Styrelsen beslutar att voltigen
ska bedrivas som en egen sektion, det ska skrivas avtal. Sektionen har
eget ekonomiskt ansvar och betalar procentuellt en avgift utifrån
kostnaderna (en ”voltigeavgift” som beräknas utifrån kostnadsbasen för
en ”häst-timme”). Voltigen omfattas inte av kostnaderna för ridlärare som
övriga ridavgifter har. CO tar fram den kostnad som avses. Utöver den
avgift sektionen lägger till ridskolan är sektionen i övrigt fria att använda
pengarna i verksamheten. Idag går Zlatan, Peppar och Viggo för
voltigen. Det är mycket viktigt att all diskussion om vilka hästar som går
för voltige ska gå via Marika och Sara, det är de som har koll på
hästarnas schema och status. Frågor rörande häst till voltige måste gå
via dem.
Styrelsen beslutar:

· Voltige för ny sektion, detta ska skrivas med avtal.
· Ridskolan beslutar den procentuella avgift som sektionen ska

betala. Utöver avgiften ska även sektionen ansvara för städning
av cafeterian mm. Detta ska anges och regleras i avtalet.

· De som utövar voltige ska, på samma sätt som övriga utövare i
föreningen, vara medlemmar i FRK.

.

Molly har satts igång lite efter sin skada. Däremot behövs nu två ponny.

Resultatet till och med juli 322 000 kr. Frågan om rese-ersättning till
tävlingarna har uppkommit under sommaren. Det har tidigare inte
betalats ut till t ex föräldrar som skjutsar till tävlingar. Styrelsen beslutar
att reseersättning även fortsättningsvis inte kommer att betalas ut, det
ska gälla lika för alla.
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Hagarna

Timpris ridhus

Tävlingssektionen

§ 7

§ 8

§ 9

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att hagarna ska åtgärdas, MS
ansvarar för detta. Ingen ny information har erhållits i frågan. MN
stämmer av med MS hur det går.

Timpriserna för att hyra ridhuset är från 2010, dessa bör ses över och
eventuellt justeras. CO ser över index.

MW redovisar sommarens tävlingar.
Meeting i juli var lyckat och gav cirka 70 000 kr i intäkt. Siffran är inte
helt justerad ännu (cafeterian, sponsorer och ersättning från distriktet
saknas ännu). MW tar kontakt med distriktet så vi får in pengarna för
lagtävlingen.
Kvällstävlingarna i augusti hade få starter. Är det rätt tid på året?
Ekonomiskt gick de ungefär plus/minus noll.

Funktionärer till tävlingar

Eftersom det kan vara svårt att få in funktionärer till tävlingarna
diskuterades om man kunde låta olika ridgrupper ansvara för olika
tävlingar. Vore önskvärt om det fanns fler som kunde vara intresserade
av att gå kurserna och lära upp sig för att sedan kunna vara ansvariga.
Styrelsen uppmanar MS och SB att lämna förslag på cirka fem personer
från ridgrupperna som skulle kunna vara lämpliga och möjligen
intresserade av att utbilda sig vidare (ULK, basutbildning osv).

Säkerhet

Shettisgrupperna

Detaljplan Främby Udde

Justerare

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

Önskemål har framförts till MN att säkerhetsfrågan ska lyftas till
privathästarna. Vissa olämpliga beteenden har uppmärksammats. Viktigt
med säkerheten för allas skull. CB pratar med Sara så kan hon hantera
saken vidare.

CO kontaktar MS för att få schema för shettisgrupperna.

PL har kontaktat handläggaren på kommunen och arbetet med
detaljplan är i tidigt skede. PL ska återta kontakten nu efter sommaren
för att bestämma möte. PL återkopplar (Efter mötet togs kontakt.
Handläggaren ska sluta på Falu kommun och kommer lämna ärendet
vidare. Ny handläggare kommer att kontakta PL när arbetet startar för
att boka möte.)

Till att justerare dagens protokoll valdes Carin Bengtsson. Föregående
protokoll är justerat men ej påskrivet. Sker nästa möte.

Nästa möte § 14 Nästa möte blir 27 september kl 16:30.

Övriga frågor § 15 -
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Avslutande § 16 Maria avslutade mötet.

Paulina Lund Maria Nergaard Carin Bengtsson


