Härnösand 2019-04-01
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 190401
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Marie Louise Lunneborg, Marie Häggström, Roger Borgh, Li Ekblom, Frida Hartelius,
Sara Lindberg, Caroline Frank och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Maria Eddebo Persson, Andreas Hoff, Maria Hartelius
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesjusterare
Styrelsen beslutar att: Styrelseprotokoll skickas så snart som möjligt ut till samtliga i styrelsen senast
5 arbetsdagar innan nästkommande möte. Styrelsen har då 5 arbetsdagar på sig att höra av sig till
sekreterare om förändringar i protokollet. Har inga synpunkter inkommit anses protokollet justerat
och kan läggas till handlingar samt publiceras på hemsidan.
§3 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Föredragningslistan justerades samt godkändes, övriga frågor anmäldes.
§4 Godkännande av föregående protokoll 190317
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ungdom
Vi i stallet final arrangeras 26 maj på HHA, samtidigt som Hästloppisen. Två lag från HRK anmälda.
Hur får vi igång Usek med ridskoleryttare?
Marie och Frida gör en plan för hur vi ska locka fler ungdomar in i Usek.
§6 Info från ridskolechef
Pay & Jump genomfördes i helgen, drygt 9000kr in. (Startavgifter och cafeteria)
Storhäst Cherri tas bort 190402 efter skada.
3 ponnyer inköpta, två B-ponnys och en Dponny. Dessa står i karantän några veckor till. Bponnyerna var med på Pay & Jumpen och skötte sig strålande.
Sommarens ridläger är planerade och utlagda på hemsida och Facebook.
Roger kollar tillstånd för övernattning i cafédelen.
Ravelliförsäljning stängs 190401 24.00. Prognos drygt 20.000.
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§7 Meddelanden
Förbundsstämma i Sundsvall 18 maj, Carro kollar upp vad som gäller – hur många vi kan skicka.
Frågetecken kring ponnyridning i påsk. Ny ponnyridning inbokad 4 maj, Frida tar den.
Fråga om tränarpolicy. Styrelsen beslutar att: subventionen 50kr/person står kvar till VT19 slut.
Styrelsen ger Anna med sitt arbetslag i uppgift att ta fram förslag på hur bokningssystemet av banor
ska se ut då det inkommit förslag om förändring av bokningsbara tider på helger.

§8 Rapporter
a) Tävlingssektionen
Vi har blivit tilldelad Distriktsmästerskap i ponnyhoppning, genomförs vecka 27.
Ett stort antal funktionärer behövs till årets tävlingar, och fler tävlingsledare för
hopptävlingarna.
b) Cafégruppen
Gruppen bokar in träff för att ta fram förslag på café-schema med start HT19.
Anna undersöker om café kan vara öppen även på vardag em/kväll, ska då öppnas och
stängas av ridgrupperna.
c) Externa relationer
Li har skickat in ansökan om vindkraftbonus för en trekombination till hinderparken.

§10 Projekt tävlingsstallar.
Styrelsen beslutar att initiera förberedelser. Carro med Roger och Li tar fram strategi och hur en
bidragsansökan ska utformas.
§11 Övriga frågor
Projektor ska sättas upp i cafeteria, Carro har fått erbjudande om att köpa in utrustning till rabatterat
pris. Carro undersöker var denna kan sättas upp.

§13 Nästa möte
2019-05-05
§14 Mötets avslutande
Marie Häggström tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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__________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)

_____________________________
Frida Hartelius (mötessekreterare)

