Härnösand 2018-12-18
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 181219
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) och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Kristina Törnered, Frida Hartelius, Sofia Jonsson och Sandra Sjöstedt-Nordin.
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesjusterare
Eva Lundström
§3 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Föredragningslistan justerades samt godkändes, övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll 2018-11-28
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ungdom
Ida och Hanna (usek) informerade att marknadsföring kring ungdomssektionens aktiviteter pågår för
fullt. Usek hjälper till med ledare, samt är lekledare på ”Prova på dagen” den 3 januari. Käpphästar
köps in till denna aktivitet.
§6 Meddelanden
Info AU:
Beslut har tagits att Johanna Sondell förelägger ridkurser 1g/v i Svedje, Älandsbro.
§7 Rapporter
a) Ekonomi: Senaste Pay and Jump samt loppis gav en intäkt om 4000kr. Tävling och träning:
Marie Louise Lunneborg informerade att tävlingsboxar (50st) är bokade för våra meeting,
under juli (hopp- och dressyr). Eva Lundström presenterade förslag till clinic med Ida
Hellström, där man även kan boka träningar. Clinicen sker 26-27/1 2019.
§8 Rapporter ”övertagande aktiviteter”
a) Ekonomigruppen:
Marie Louise Lunneborg meddelade att hästarnas Agria försäkringar har gåtts igenom och
premier har sänkts. 21 st hästar övertas, kontormöbler köper föreningen av Härnösands
kommun. Autogirot för Härnösands Ridklubb är klart.
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b) Personalgruppen: Ida Karlsson fortsätter sin lärlingsplats hos oss i Härnösands Ridklubb. Eva
Lundström är kontaktperson.
Intervjuer med de sökande ridskolecheferna startar upp v 52.
c) Kommunikationsgruppen: Instagramkontot för Härnösands Ridklubb startas upp.
§9 Träningssamordning: förslaget reviderades, se bilaga.
§10 Prislista HRK/HHA 2019.
Prislistan revideras och icke medlemmar får en höjning med 20%.
§12 Övriga frågor
Önskan att låta Pia Eriksson vara tränare i Härnösands RK regi, styrelsen beslutade att det redan finns
hopptränare i föreningen. Träningarna för Pia Eriksson hänvisas till bokningsbara tider.
Försäljningsansvarig och cafeteriaansvarig bör utses i styrelsen. Frågan bordlades till nästa möte.
§13 Nästa möte
2019-01-15
§14 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och önskade God Jul.

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

_____________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

