Protokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2018-06-18
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Marie Häggström (ordf), Kristina Törnered, Liselott Häggblad Thunberg, Eva Ohlsson,
Eva Lundström, Frida Hartelius, 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 mötessekreterare.
Kristina Törnered valdes till mötesjusterare.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes och övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§5 Ekonomi
 Eva L presenterade förslag till träningskontrakt. Priser till alla månadstränare måste tas fram, M-L
kontaktar tränare för detta. Eva L och M-L kommer fram till samtliga priser.
Mindre ändringar i text men innehållet godkänds i övrigt när priserna är satta.
 Rapport från kassör: Genomgång av resultatrapport för denna period. Aktuellt resultat -50t, som
väntat efter inkomstbortfall under våren pga kvarka. Under sensommaren och hösten arrangeras
tävlingar samt Pay & Jumps för att få in pengar.
Insatts för att sälja ut lager av pikéer, info sätt ut på Facebook samt anslagstavla i stallet. Pikéerna
ska säljas för 275:-/st.
Kassör efterlyser bättre rutiner vid försäljningar. Kassör måste få tillgång till säljunderlag efter
försäljning för uppföljning och avprickning.
 Sponsorgruppen: Pris till skyltar klara. Väntar på beslut om mått på skyltar. Ansvarig för detta är
Liselott.
§6 Ungdom
Ungdomssektionen ska vara med på Härnösands Domkyrkas Sommarparken m käpphästar.
§7 Information från Mittsvenska RF/SISU idrottsutbildarna
Inget att rapportera.

§8 Verksamhet 2018
Föreningen har fått ett första förslag från kommunen på avtal för överlåtelse av verksamhet. Detta
förslag ska diskuteras på möte med kommunen tisdag 19/6.
Föreningen måste få insyn i vad som ligger under verksamhet och arena för att ekonomigruppen ska
kunna räkna på vad verksamheten kostar.

§9 Övriga frågor
Ansökan om nationella tävlingar för 2019 måste göras innan sista juli. Tävlingsgrupperna ansvarar för
sin gren.
§10 Nästa möte
V35 onsdag. Lokal samt tid i kallelse.
§11 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)

____________________________________
Frida Hartelius (mötessekreterare)

__________________________________
Kristina Törnered (mötesjusterare)

