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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 2 oktober 2016
Närvarande: Lars Robertsson Anna Elfqvist

Tomas Isaksson Ellen Hedlund
Paulina Lund Maria Neergard
Evelina Holmgren Marika Schön §1-2

Öppnande §1  MN öppnade mötet.

Rapport från
ridskolan

§2 Natalie går väldigt fint. Stora Måns behöver ridas in lite ytterligare. Madicken har
varit bra under sommaren men nu är hon tyvärr på väg ut. Jojo kommer att så
smått återkomma efter skada nu. Den nye Danne verkar trevlig och kommer
passa de mindre rutinerade ryttarna och att hoppa med, snäll och gillar att
hoppa. Nu är det inget behov av hästar för tillfället.
Ridbanan la vi spån på och det fungerar bra. Någon form av sarg behövs dock
för att hålla massorna på plats. Den känns lite rörig dock, kanske staket krävs.
Förslagsvis lägger vi även spån på den stora banan till våren. Då har vi hunnit
se hur lilla banan klarar en vinter.
Marika och Maria har varit med på privathästägarmöte.
Shettishuset hänger på snedden men det måste renoveras mer ordentligt. Det
behöver även mockas ur ordentligt.
Marika har haft träff med kommunfastigheter som har fått en ny företrädare.
Diskussion om de belysningsstolpar som behövde åtgärdas. Det är dock
hyresvärden som ansvarar för belysningsanläggningen, klubben ansvarar för
driften. Nödbelysning saknas fortfarande i stallet. Nu har kommunfastigheter
lovat att det ska ordnas, måste vara klart innan årets slut. Kommunfastigheter
återkommer i frågan om elstolpar denna vecka.
Parkeringen är gropig, skulle behövas åtgärdas mer ordentligt. Beslutar att
tillsvidare endast fylla på potthålen.
Det finns behov av att utveckla verksamheten men personalen går för fullt.
Ridklubben behöver vidare utveckling och ett första steg är att ha personal som
hinner med. Styrelsen beslutar att rekrytera ytterligare en utbildad ridlärare. MS
tar frågan och börjar rekrytering.
Styrelsen beslutar att köpa läktaren som vi lånat av kommunen.
Erbjudande från SISU: Ridsporten 2025 – konferens på Scandic Lugnet 28/10
kl 18:00 samt lördag 29/10 kl 10:15. Anmälan senast 10/10.

US §3 Spökkväll på gång. Julshowen är på gång. Tröjor har kommit. Nästa US
kommer någon från styrelsens med på mötet. US återkommer med tid.

Ekonomi §4 Ekonomin är fortsatt god. Det finns möjlighet att utveckla verksamheten under
nästa år. Styrelsen planerar vidare vid nästa möte.

Lägerstugan §5 Anna har talat med gymnasiet, de har svårt att kunna ta denna typ av jobb.
Tomas har en kontakt som kan komma och titta nästa vecka, eventuellt finns
möjlighet att utföra efter jul. Ännu oklart.

Övrigt §6 Anna och Sara har börjat titta på webbplatsen. Förslagsvis olika ansvariga för
de olika delarna inom klubben. Vi behöver även skapa ett digitalt
bokningssystem för stalltjänsten. Mimmi har börjat titta på alternativ. Lars R och
Mimmi W har lämnat ansökningar på nästa års hopp- och dressyrtävlingar.
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Nästa möte §7 Extra allmänt årsmöte 27/11 kl 16:00. Därefter även styrelsemöte, fokus på
strategi för klubbens framtida arbete. Ska annonseras två veckor innan,
ansvariga Anna E och Paulina L.

Justerare §8 TI justerar protokollet.

Mötet avslutas §9 MN avslutar mötet.

Paulina Lund Maria Neergard Tomas Isaksson
Sekreterare Ordförande Justerare


