Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 190317

Härnösand 2019-03-17

Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Maria Hartelius, Marie Häggström, Roger Borgh, Caroline Frank, Li Ekblom, Frida
Hartelius, Li Ekblom, Maria Eddebo Persson, Andreas Hoff, Sara Lindberg och Liselott Häggblad
Thunberg.
Frånvarande: Marie Louise Lunneborg
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesjusterare
Maria Eddebo Persson valdes till mötesjusterare.
§3 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, Marie Häggström meddelade övrig fråga.
§4 Godkännande av föregående protokoll 2018-03-17 (konstituerande protokoll).
§5 Ungdom
Ungdomssektionen blev inte kallad till detta möte.
Info från Caroline Frank: U-sek hjälper till med ”vi i stallet finalen”. U-sek skall tillfrågas om de kan
vara parkeringsansvariga vid loppisen söndagen den 26 maj.
Härnösands RK arrangerar ponnyridning på stan under påskafton. Frida ansvarar för aktiviteten
tillsammans med U-sek.
§6 Info ridskolechef
Ridskoleverksamhet: Anna informerade om verksamheten:
Det är fortfarande kö för till både vårterminen och höstterminen. Lektionsridningen har gjort en
ökning med 41 uppsittningar/v, samt en rehabridning har tillkommit. Det finns behov att köpa nya
hörsnäckor, för att kunna arrangera dubbla lektioner, bidrag söks via ”Vindkraft”.
Vi har två nya hästar på prov, dessa står i karantänstallet.
En storhäst är utdömd, många hästar måste bytas ut. Söndagar har vi haft en timanställd, personen
har sagt upp sig. Vi behöver en person som sköter söndagarnas lösdrift samt karantänstallet.
Ekonomirapport: Marie redovisade 3 års budget. Avvikelse för skoningen, som inte stämmer överens
med anledning av ny hovslagare. Anna undersöker avvikelsen med aktuell hovslagare.
Resultatrapport redovisades av kassören.
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§7 Meddelanden:
a) Inkomna mail: Vindkraft bidrag skall sökas, bidraget ”öronmärks” för inköp av nya
hörsnäckor. Li Ekblom ansöker om bidraget.

§8 Rapporter
a) Tävlingssektionen: Ingen information (Marie Louise Lunneborg tävlingsansvarig frånvarande.)
b) Utbildningskommitté: inget speciellt att informera, Maria hör med Anna om intresse finns att
anmäla barn till FULK (förberedande ungdomsledarkurs).
c) Cafeteriakommitté: ASVH hyr arenan 23 mars. Vi håller cafeterian öppen under
verksamheten.
d) Externa relationer-kommitté: Bordlagt
§9 Rapporter:
a) Spelregler för styrelsens medlemmar: Pelle Häggström bjöds in
b) Verksamhetsplanering: Bordlades.
c) Ansvars- och beslutsordning: Marie redogjorde för ordningen, se bilaga. Mötet beslutade att
arbeta med ansvars- och beslutsordningen.
§10 Nästa möte och årets mötestider
Marie Häggström presenterade agenda för styrelsens möten under 2019.
§11 Övriga frågor
Ungdomsansvarig i föreningen bordlades till nästa möte.
Ny kommunikation för styrelsen: bibliotek 365, Frida tar fram ett förslag.
§13 Nästa möte
1 april på Härnösand Hästsport Arena.
§14 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet
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Marie Häggström (mötesordförande)
Maria Eddebo Persson (mötesjusterare)

_____________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

