Härnösand 2018-11-28
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 181128
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Marie Louise Lunneborg, Maria Hartelius, Marie Häggström, Eva Ohlsson, Eva
Lundström, Hanna Thunberg (usek), Ida Johansson (usek), Liselott Häggblad Thunberg, Sandra
Sjöstedt Nordin, Sofia Jonsson, Frida Hartelius, Kristina Törnered, Michaela Lunneborg (ridskolan),
Johanna Sondell (ridskolan) samt Birgitta Törnered (valberedningen)
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Johanna Sondell och Michaela Lunneborg inbjöds för att informera om ridskoleverksamheten.
§2 Val av mötesjusterare
Eva Lundström
§3 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Föredragningslistan godkändes, inga övriga frågor anmäldes
§4 Godkännande av föregående protokoll 2018-10-31
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Meddelanden
a) Inkomna mail: Förfrågan om hyra av arenan har inkommit för årsmöte från Mellersta
Norrlands Hästavelsförening.
b) Info från AU: Avtal med Härnösands kommun är nu påskrivet och gäller 2019-01-01
§6 Valberedningen
Birgitta Törnered (ordf i valberedningen) informerade om att deras arbete inför årsmötet 2019 har
påbörjats.
§7 Rapporter
a) Ekonomi: Sponsorskyltar skall faktureras senast 181231. Nytt datorprogram (Xenophon) skall
installeras på ridskolans datorer, Marie Louise Lunneborg inväntar fakturan.
b) Tävling och träning: Marie Louise Lunneborg skall kalla till tävlingsmöte tsm med Mellersta
Norrlands ryttarförening. Grönt kort kurs inplaneras tillsammans med Ingrid Nyström under
jullovet.
§8 Ungdom: u-sek rapporterar om pågående aktiviteter
Tyvärr ställdes spökkvällen in pga för få anmälningar. Lucia show tillsammans med ridskolan
inplaneras. Ponnyridning på skyltsöndagen 1 december är inplanerat och genomförs. Nästa möte v
49, Frida stöttar ungdomssektionen.
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§9 Rapporter och ”övertagandeaktiviteter”:
a) Ekonomigruppen: Lisse och Marillo arbetar med att Xenophon installeras, möte med
personalen för genomgång av programmet är inbokat. Tre årsbudget klar. Offerter inväntas
för skoning, hästförsäkringar, höleverantör samt hindermaterial.
b) Personalgruppen: Marie och Maria informerade om att Sara Holmgren samt Linnea Ohlsson
avböjt fortsatt arbete i föreningens regi. Michaela och Johanna har erbjudits fortsatt
anställning. Tjänst skall utlysas för ridskolechef. Fråga har ställts till lärling om fortsatt
praktikplats i föreningens regi. Eva Lundström kontaktar rektor på Härnösands gymnasium i
frågan.
c) Kommunikationsgruppen: Kia har arbetat fram en kommunikationspolicy, Frida och Kia
arbetar med att uppdatera hemsida samt facebookgrupp inför 190101. Frida får i uppdrag av
styrelsen att se över telefoni, mailservrar samt nätverk. Medlemsbrev skall skickas ut i
samband med kursstart till samtliga elever. Eva Ohlsson anslår information på anslagstavlan
på ridskolan.
§10 Träningssamordning och förslag till nytt träningskontrakt dressyr
Kia Törnered presenterade nytt träningskontrakt för månadsträningarna i dressyr. Frida och Kia får i
uppdrag av styrelsen att året ut försöka få ihop deltagare kommande månadsdressyrträningar 2019
för Sonny Elfvin.
§11 Prislista HRK/HHA 2019
Styrelsen ger AU i uppdrag att ta fram förslag på prislista till nästa styrelsemöte 19 december.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§13 Nästa möte
19 december.
§14 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och avslutade mötet.

__________________________________ _____________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)
Eva Lundström (mötesjusterare)

__________________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

