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Tomas Isaksson
Paulina Lund Maria Neergard

Öppnande §1  MN öppnade mötet.

Extra allmänt möte §2 Ett extra allmänt möte för ridklubbens medlemmar har hållits idag 2016-11-27
med anledning av ändring av stadgarna rörande antal ledamöter i
valberedningen.  Detta var det andra extra allmänna mötet vilket betyder att de
nya stadgarna nu gäller.

Ekonomi §3 Christin har skickat ut skriftlig information om ekonomin. Bra siffror ännu i slutet
av året. Lägerstugan behöver renoveras vilket diskuterats under året.

Lägerstugan §4 Förslagsvis genomförs en enklare renovering så den kan användas. TI kollar
med snickare. Pengar finns i år.

Privathästarna §5 Privathästarna önskar övergå till pellets i boxarna. Om det ska vara pellets
måste alla ha det för att det ska bli kostnadseffektivt. De som ska hantera
pellets behöver utbildning så att de lägger rätt. TI gör en prisjämförelse.
Styrelsen återkommer i frågan.

US §6 Ungdomssektionen (US) har haft spök-kväll vilket var lyckat.De tränar nu för
julshowen som kommer att genomföras den 17/12 kl 16. Evelina och Ellen
kommer inte att fortsätta i styrelsen nästa år.

Tvättavgift §7 Beslut sen tidigare att istället för engångsavgift för att nyttja tvättstugan ska
denna kostnad läggas på hyran, från 2016-01-01 kommer den läggas på hyran.

Ridskola §8 Ingen rapport. Marika kallas eller skickar rapportering till MN innan mötet.

Övrigt §9 Det finns ett behov av att kunna kommunicera med medlemmarna på ett bra
sätt. Facebook-gruppen når inte alla medlemmar. Förslagsvis finns en mail-lista
som kan nyttjas när man behöver kontakta alla medlemmar. Exempelvis kan det
behöva efterlysas personal till cafépass, stalltjänst eller tävlingar. Under 2017
föreslås att sådant system tas fram. Borde finnas sådana för medlemsregister
som man på ett enkelt sätt kan hålla aktuella.

Nu har kommunen äntligen påbörjat arbetet med att göra i ordning ridstigarna,
cirka 2 km håller på att förbättras. Det är mycket viktigt att ridstigarna inte
används under tiden de iordningställs då blir de förstörda! Sara/Anna kan gärna
informera på hemsidan och på facebook om detta. Viktigt att privathästägarna
får information också.

Fråga till Marika/Sara – hagarna som iordningställdes – blev dom bra? Ska vi
fortstätta med fler hagar. Vi ska även se hur de klarar vintern. Om det funkar bra
kan fler hagar iordningställas. Träden i hagen ska skyddas men sen kan den
också användas och de stora hästarna kan sen flytta tillbaka från ängen när det
är iordningställt.
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Tävlingsdatabasen innehåller pengar från tävlingarna i år. Bra jobbat alla som
bidragit med arbetskraft under tävlingarna.

Nya hjälmar finns äntligen på plats! Så nu har vi cirka 15 hjälmar som är
godkända utifrån de nya kraven som kommer gälla från januari.

Nästa möte §10 Nästa möte söndag 2016-01-29 kl 16.

Justerare §11 Evelina Holmgren justerar protokollet.

Mötet avslutas §11 MN avslutar mötet.

Paulina Lund Maria Neergard Evelina Holmgren
Sekreterare Ordförande Justerare


