Härnösand 2018-04-25
Protokoll fört vid Härnösands Ridklubbs styrelsemöte 2018-04-25
Plats: Tandläkarna Wiklund
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Eva Lundström, Marie Louise Lunneborg, Marie Häggström, Kristina Törnered § 8-§ 12,
Frida Hartelius, Maria Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, Sofia Jonsson och Li Ekblom.
Frånvarande: Eva Ohlsson och Sandra Sjöstedt Nordin.
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer
Li Ekblom valdes till mötesjusterare och Maria Hartelius valdes till mötessekreterare.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes och övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll 2018-03-27 och 2018-04-15
Föregående protokoll 2018-03-27 och 2018-04-15 godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomi
Balans- och resultatrapporter för perioden redovisades.
§6 Ungdom
Vi i stallet tävling är på gång i Mittsvenska RF regi, Frida Hartelius undersöker intresse och kontaktar
ungdomssektionen. Sista anmälningsdatum är 30/4.
§7 Verksamhet 2018
Årsplaneringar för jubileumsåret 2018. Planeringarna bordläggs till nästa möte.
Info från sponsorgruppen, vi har sponsorer som vill köpa skyltar, sponsorgruppen inväntar prisförslag
för skyltar för att kunna gå vidare i sitt arbete.
Idrottslyftstöd 2018 inrapporterat och godkänt från SvRF.
§8 Strategi Härnösands kommun
Enligt tidningsartikel från lördagens tidning, meddelar Härnösands kommun att de inte överklagar
domen från förvaltningsrätten. Strategi för HT 2018-2019 behöver utformas.
Det beslutades att AU (Marie Häggström, Marie Louise Lunneborg och Maria Hartelius) träffar
samhällsförvaltningen för ett första förutsättningslöst framtida möte inom kort.
Tre arbetsgrupper med kompetens inom ekonomi, juridik och personalfrågor skall sättas samman för
att förbereda för ett eventuellt övertagande av ridskoleverksamheten från Härnösands kommun.
Dessa grupper skall återrapportera sitt pågående arbete vid styrelsemötena eventuellt oftare som så
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behövs, för att upprätthålla ett gott samarbete och god kommunikation. Information skall gå ut till
medlemmarna gällande att vi återigen aktivt arbetar med att återuppta ridskoleverksamheten och
därför bjuder in till medlemsmöte i slutet av maj, se § 11.
§9 Information från Mittsvenska RF
Equipe utbildning 29/4 i Härnösand, det bestäms att Liselott Häggblad Thunberg anmäls till kursen.
§10 Övriga frågor
Stadgeändring från 2016 godkänd från SvRF.
Frågor om tävlingsbidrag har inkommit till styrelsen, styrelsen avvaktar vidare beslut och hänvisar till
framtida ekonomi och planering med Härnösands kommun.
Önskemål om att köpa in föreningskepsar, styrelsen hänvisar till webshopen för egna inköp.
Styrelsen sponsrar inga inköp av föreningskepsar.
§11 Nästa möte
23/5 kl 18:00-19:00 på Härnösand Hästsport Arena.
Medlemsmöte 23/5 kl. 19:00-20:00.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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