Protokoll fört vid Härnösands Ridklubbs styrelsemöte 2018-01-15
Tid:18:30-20:30
Plats: Spiran, Härnösand
Närvarande: Gunilla Berglund, Maria Hartelius (adj) Sandra Sjöstedt Nordin, Lillemor Andersson,
Katarina Sundin, Eva Ohlsson, Marie Louise Lunneborg, Eva Lundström, Marie Häggström och Liselott
Häggblad Thunberg, Kristina Törnered och Frida Hartelius.
§ 1 Lillemor Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Gunilla Berglund valdes till mötesjusterare och Maria Hartelius valdes till mötessekreterare.
§ 3 Föredragningslistan godkändes.
§ 4 Föregående protokoll godkändes, mötet ajournerades för undertecknande av tidigare protokoll.
§ 5 Rapportering:
- Ekonomi: Marie Louise Lunneborg (kassör) redovisade för ekonomin i föreningen. Kassan
visar på + 80 000 kr.
- Medlemmar: Föreningen har 171 medlemmar.
- Ungdomssektionen missades att kallas till mötet, Frida Hartelius kontaktar
ungdomssektionen, för eventuellt stöd framledes.
- Föreningen arrangerade en ”Pay and Ride 2018-01-04 tillsammans med Ingrid Nyström,
aktiviteten blev populär och resultatet blev 1500kr.
- Styrelsen saknar cafeteriaansvarig, Maria Hartelius ställer upp som cafeteriaansvarig fram till
årsmötet 2018-02-27. Maria och Liselott arbetar tillsammans för att försöka få en stabil
cafeteriagrupp tillsammans med Katri Flodin.
§ 6 Årsmötet 2018-02-25 kl. 15:00. Lokal saknas, Eva Lundström kontaktar Fredrik Öström för en
Offertförfrågan.
- En skrivelse har inkommit föreningen. Skrivelsen handlar om att medlemsavgiften önskas
sänkas. Styrelsen förordar ej en sänkt medlemsavgift i enlighet med inkommet
förslag/skrivelse. Med anledning av vad vi anser vara god medlemsnytta, enligt nedan, dels
för att stor del av medlemsavgiften behövs för att täcka avgifter till Mittsvenska
Ridsportförbundet och till Svenska Ridsportförbundet samt för att HRK´s medlemsavgift inte
skiljer sig avsevärt från övriga föreningars medlemsavgifter i distriktet.
De rabatterade aktiviteterna är: billigare att träna för föreningens månadstränare,
rabatterade klubbkläder och gåvor i form av mössor som föreningen tagit fram, som skänks
samtliga medlemmar. Styrelsen beslutar presentera avgiftsfördelningen för
medlemsavgifterna på årsmötet. Marie Louise Lunneborg, Marie Häggström och Maria
Hartelius sammanställer kostnadsfördelningen för medlemsavgifterna och gör iordning en
ppt.

-

Frida Hartelius och Kristina Törnered sammanställer en kallelse för årsmötet och publicerar
på hemsidan, övriga handlingar läggs ut enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelsen påbörjas av Lillemor Andersson och Kristina Törnered.
Arbetsutskottet (AU) sammanställer ett förslag till verksamhetsplan, mål och budget för
2018. Meddela AU förslag på kommande aktiviteter för 2018.
Mikael Hartelius tillfrågas om han kan göra bokslut i föreningen för 2017.

§ 7 Aktuell verksamhet:
- En dressyrclinic planeras under april tillsammans med Elisabet Lundholm (A-tränare dressyr,
fd förbundskapten för svensk dressyr 1999-2009, dressyrtränare för fälttävlans landslaget i
OS 2016 i Rio de Janeiro).
- Tävlingsträff ordnas av tävlingssektionen under februari månad. Mer information och kallelse
kommer från tävlingssektionen.
- Tävlingssektionen planerar dressyrtävling (P/H) v 35 och hopptävling (P) v 43.
§ 8 Övriga frågor: inga övriga frågor inkom.
§ 9 Nästa möte: 11 februari kl. 18:30, mötesplats meddelas i kallelsen.

_______________________________
Lillemor Andersson (mötesordförande)

________________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

___________________________________
Gunilla Berglund (mötesjusterare)

