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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 1 maj 2016
Närvarande: Carin Bengtsson Anna Elfqvist

Tomas Isaksson Evelina Holmgren
Mimmi Wänn Ellen Hedlund
Paulina Lund Christin Ottervald

Öppnande §1  Vice Ordförande CB öppnade mötet.

Rapport ridskolan §2 Skriftlig rapport från ridskolan. Fatima mår bra nu. Hagarna är påbörjade för
underlagsförbättring. Marika/Sara kommer att titta på ponnys. Lägerbokningen
ser bra ut, det börjar bli fullt på flera läger.

Rapport US §3 Kurs ”Ansvariga i US” har några närvarat på. Tacokväll är genomförd och det
var full rulle, cirka 20 barn närvarade. US-tröjor är på gång, de har även fått
sponsorer. Idag har US genomfört Mulle-hoppning. US har möte på torsdag och
kommer planera för sommaravslutning.

Ekonomi §4 Det ser bra ut så här långt. Stalltjänstpengen är höjd och det medför större
inkomst. Det är ändå fortfarande problem med att många inte gör tjänst. Rädsla,
oerfarenhet osv kan påverka så att många inte vågar. Kanske kan utbildning
hjälpa till så att fler vågar. Det vore bra om bokningen kunde ske via hemsidan.

Hagarna är nu prioriterade. När vi vet slutkostnad vet vi när vi kan ta tag i
lägerstugan.

Stadgar §5 TI har tittat på stadgarna. Två extra årsmöten krävs för ändring, kallelse 10
dagar innan mötet. TI skickar ut ett utkast till styrelsen för påseende. Extra
årsmöten sker under hösten, det första läggs i samband med styrelsemöte
2016-08-28, nästa sannolikt i november.

Detaljplan Främby
udde

§6 Lars R har varit ute och tittat på ridstigarna och håller på att ta fram förslag på
önskemål om ridstigar och passager över vägen. Sen ska det skickas in till
kommunen.

Voltige §7 Det ska upprättas avtal, men det är inte helt klart med alla kostnader för
sektionen ännu. CO och MS tittar på det, på grund av sjukdom mm kvarstår
denna punkt. MN har upprättat utkast till avtal, AE mailar vidare utkastet
styrelsen. CO tar även upp frågan om hjälmar med voltigen.

Övrigt §8 CO och MN har träffat Gunnel Eld m fl och diskuterat ungdomsridning och aktiv
rehab. De talar om att även ha ytterligare nivågruppering (se även
minnesanteckningar från förra styrelsemötet 2016-04-10). Styrelsen beslutar av
att vi bildar en kommitté.

En skrivelse från en personal har inkommit till styrelsen. Styrelsen hänvisar till
MS som ansvarig för personalen.

Kristina ”mormor” som arbetat ideellt under många år kommer att sluta. Vissa
arbetsuppgifter kommer privatisarna nu ta över själva (schemaläggning
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utfodring mm). Tvättstugan har hon ansvarat för. För att i fortsättningen inte
behöva ha någon person som hanterar privathästarnas avgifter för tvätt beslutar
styrelsen att vi från och med hösten lägger på en avgift på hyran istället för att
ha betalning per tillfälle.
Kristina har även ordnat med blommor under sommaren. US ställer frågan på
sitt nästa möte om det finns intresse från någon på US att sköta detta. Kanske
kan man även efterlysa på FB om det finns intresse. MW lägger ut det.

CB letar sponsorer för hjälmarna. MS ska hjälpa till med underlag till hur många
som behövs. CB ska träffa Norells för att diskutera framtida samarbete.

Nästa möte §9 2016-05-29 kl 18:00.

Justerare §10 MW justerar protokollet.

Mötet avslutas §11 CB avslutar mötet.

Paulina Lund Carin Bengtsson Mimmi Wänn
Skereterare Vice Ordförande Justerare


