Härnösand 2018-08-08
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands Ridklubbs styrelsemöte 180808
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Marie Häggström, Marie Louise Lunneborg, Eva Ohlsson, Kristina Törnered, Sofia
Jonsson, Frida Hartelius, Sandra Sjöstedt Nordin, Maria Hartelius och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Eva Lundström samt Li Ekblom.

§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesjusterare
Liselott Thunberg Häggström valdes till mötesjusterare.
§3 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänndes samt övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll 2018-06-18
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomi
Regelverk föreningsträningar klart och presenteras på hemsidan.
Presentation av kassör för balans- och resultatrapport för perioden.
Rapport från budgetmötet (Marie Louise, Maria, Marie och Liselott). Budget för 2019 presenterades
för styrelsen. Styrelsen godkände budgeten i sin helhet.
§6 Ungdom
Ungdomssektionen arrangerade käpphästtävling vid kyrkans dag, arrangemanget var uppskattat.
§7 Information från Mittsvenska RF/SISU idrottsutbildarna
Inget att rapportera. Önskemål framkom om en utbildningsdag i att driva ridskola med Lotta
Löfstrand som föreläsare. Maria Hartelius fick i uppdrag att kontakta Mittsvenska RF.
§9 Verksamhet 2018
Cafeteriaansvarig söks framöver till föreningen. Tills vidare tar respektive aktivitetsansvarig ansvaret
för cafeterian.
Nationella tävlingar söks, vi planerar för tre meeting under 2019. Vi söker föreningsbidrag via
Härnösands kommun för tävlingsboxar.

Härnösand 2018-08-08
Fyra pay/jumps planeras att genomföras tillsammans med HHA under HT 2018.
New body försäljning startas upp i augusti med Kristina Törnered som ansvarig.
Fortsatt dressyr träning under HT-2018 för Ingrid Nyström planeras.
Sponsorgruppen meddelar Härnösands kommun (2018-08-15) önskemål om mått och hur många
skyltar vi vill sätta upp i A-manegen.
Jubileumsgruppen meddelar att en jubileumsfest planeras 2018-11-17.
§10 Övriga frågor
Upptaktsträff inför HT 2018 planeras tillsammans med styrelsen 2018-08-15 på Ådalen III.
Jubileumsrosetter är beställda för kommande tävlingar.
13 oktober arrangerar HHA Lingondressyr i samarbete med föreningen.
§11 Nästa möte
Söndagen den 9 september kl 18:30 på HHA.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet och tackade för visat intresse.

______________________________
Marie Häggström, mötesordförande

______________________________
Maria Hartelius, mötessekreterare

____________________________________
Liselott Häggblad Thunberg, mötesjusterare

