Härnösand 2018-03-01

Protokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2018-03-01
Plats: Tandläkarna Wiklund, Köpmangatan Härnösand
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Marie Häggström (ordf), Kristina Törnered, Liselott Häggblad Thunberg, Maria Hartelius
(sekr), Eva Ohlsson, Eva Lundström, Frida Hartelius, Sandra Sjöstedt-Nordin, Li Ekblom, Marie Louise
Lunneborg (kassör) och Sofia Jonsson.
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade välkommen.
§2 Val av mötesfunktionär
Frida Hartelius valdes till mötesjusterare.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes och övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (konstituerade protokoll) lades till handlingarna.
§5 Ekonomi
Kassören redogjorde för ekonomin, och presenterade balans- och resultatrapport för perioden.
§6 Ungdom
Ungdomssektionens nya styrelse skall ha sitt första möte v.11.
§7 Verksamhet 2018
Avtalsförslag från Härnösands kommun presenterades av Marie Häggström. Avtalsförslaget
godkändes i sin helhet. Enligt avtalet skall föreningen ansvara och måla hinder. Vi planerar in en
gemensam hindermålningsdag under våren.
Årshjul- aktiviteter under jubileumsåret 2018 planeras in, Eva Lundström sammanställer dessa
aktiviteter och mailar ut förslag dessa förslag sammanställs nästa möte 27/3.
Styrelsens struktur för 2018, en presentationsrunda gjordes av alla ledamöter/suppleanter.
En agenda gjordes för kommande styrelsemöten: 27/3, 25/4, resterande v 21, v 25 grillfest, v 32,
v 36, v 40, v 44 och v 48.
Arbetssätt, beslut och arbetsfördelning: Alla beslut skall sorteras in i en gemensam mapp i
protokollpärmen för 2018, för att dessa lätt skall kunna hittas.
Ett medlemsbrev presenterades, detta skall gå ut till alla medlemmar via mail.
Andreas Johansson (SISU) kontaktas för kommande föreningsarbete efter idrottsträffen HT-2017.
En inventering av föreningens utbildningskompetens ses över- och skapas av sekreteraren.

§8 Tävling/Träning
Tävlingssektionen har planerat tävlingar följande datum:
Dressyrtävling (häst) 2018-09-01. Hopptävling (p+h) 2018-10-27—28.
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§9 Information från Mittsvenska RF
Årsmötet för Mittsvenska RF 11/3 på Söråkers folkets hus. Frida Hartelius och Sofia Jonsson
representerar Härnösands RK på årsmötet.
Distriktet arrangerar tävlingsledarutbildning sönd 18/3 i Sundsvall. Härnösands RK anmäler 4
personer till denna utbildningsdag.
§10 Övriga frågor
Sponsorgruppen har påbörjat sitt arbete med att sälja skyltar. Härnösands RK skall ha egen
informations skylt.
22/2 bjöds styrelserepresentanter in till möte med Härnösands kommuns politiker (oppositionen).
§11 Nästa möte
Tisdagen den 27 mars. Lokal meddelas i kallelsen.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)
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Maria Hartelius (mötessekreterare)
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Frida Hartelius (mötesjusterare)

