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Paulina Lund
Marika Schön, §2

Öppnande §1 Ordförande Maria Nergaard öppnade mötet.

Rapport från
ridskolan, MS

§2 Beläggningen på ridskolan är bra. Verksamheten har utökats med en
ponnygrupp på tisdagar. Mellan kl 19-20 på tisdagar är det nu ledigt i ridhuset
vilket är en bra tid för att hyra ut till privathästar.
Hagarna håller på att åtgärdas, bark verkar vara ett bra underlag. Träden
behöver hägnas in/kläs. Enligt kommunen får hästarna inte tugga på träden. MS
ska träffa Tomas Joons på kommunen angående avtal med
handikappverksamheten. Sedan måste klubben räkna på detta, vad finns
utrymme att göra. NHR betalar ut pengarna i en klumpsumma, inklusive
lönekostnad. FRK kommer att besluta vilka kriterier som gäller för att rida hkp,
intresset är stort och alla får tyvärr inte plats.

FRK är nu anmälda till Gräsroten. Det innebär att när man spelar på Svenska
Spel så kan man ange att man stöttar FRK och då får klubben lite pengar. På
hemsidan visar man ”Svenska Spel”.

Molly är borta nu och det behövs en ersättare för henne. Calle har någon vecka
kvar innan han är med fullt ut i verksamheten. Madicken går HKP och
småbarnsklass. Robin har varit halt två gången i höst. Samson fungera bättre
nu. Inga ponny på gång just nu. Stabilt med de stora hästarna.

Ansvarsbitarna i stallet med privathästarna. Carin och Sara tar en diskussion
med privatisarna hur man kan förenkla hanteringen.

Rengöring av stallväggar mm görs cirka 1 gång per år och även däremellan.
Förslagsvis kunde man köpa/hyra industridammsugare. Kostnad?

Stalltjänst: Det är ett problem att så många inte genomför stalltjänsten. Denna
är dels en möjlighet för ridskole-eleverna att lära mer om stallet och hästarnas
skötsel, dels en viktig del av hästarnas skötsel. MS ägnar nu mycket tid åt att
jaga ersättare för helgernas pass. Dessa ersättare får en liten ersättning också,
ofta är det samma personer som ställer upp. Den ersättning dom får är låg. Det
är viktigt att eleverna tar ansvar och genomför stalltjänsten. Om
stalltjänstpengen höjs kanske fler motiveras att genomföra sin stalltjänst. Och
dessutom finns möjlighet att höja ersättningen till dem som ställer upp när det
saknas folk. MS och Sara håller koll så att mindre erfarna elever får sällskap av
mer erfarna.

Utebanans dränering är bitvis dålig, den har satt sig och bitvis blivit hård.. Bör
undersökas med kamera. Detta måste åtgärdas till våren. Då bör den även
vägas av. MS börjar kolla och ta in offerter.
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Stalltjänstpeng §3 Styrelsen beslutar att höja stalltjänstpengen till 1000 kr från och med
vårterminen 2016. Information går ut till medlemmarna i samband med faktura
för våren.

Lägerstugan §4 Bör renoveras snarast. MN pratar med Björn E som hade en kontakt med
hantverkare tidigare.

US §5 US har genomfört spök-kväll och ska göra julshowen. De efterfrågar även
renoveringen av lägerstugan så de kan börja använda den. Julshow den 19
december 2015.

Voltige §6 Styrelsen beslutar - från 1 januari bildas ny sektion  för voltigen. Avtal tas fram.
Åtaganden som ingår för dem: städa cafeterian, fodring söndag kväll, räkna
kvitton (City Gross).

Hjälmar §7 Från 1 januari 2016 blir det ny typgodkännande av hjälmar för tävling, sannolikt
omfattas även ridskolan. CB begär in pris på hjälmar och eventuellt västar från
butik. De hjälmar som finns ska bytas ut, de är gamla.

Swish för klubben §8 MS och Sara startar swish för klubben. MN säger till när det är klart. Bra för
exempelvis cafégruppen vid försäljning.

Nästa möte §9 Nästa möte 17 december kl 18:00.

Justerare §10 CB justerar protokollet.

Mötet avslutas §11 MN avslutar mötet.

Paulina Lund Maria Nergaard Carin Bengtsson


