Härnösand 2019-05-05
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 190505
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Maria Hartelius, Marie Häggström, Roger Borgh, Caroline Frank, Li Ekblom, Andreas
Hoff, Anna Johansson (ridskolechef), Marie Louise Lunneborg och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Frida Hartelius, Sara Lindberg, Maria Eddebo Persson samt usek-representanter.
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, inga övriga frågor.
§3 Godkännande av föregående protokoll 2018-04-01
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4 Ungdom
Ponnyridning arrangerades på stan under påskafton. Ansvariga för aktiviteten var Frida Hartelius
samt stallvärdarna, ny ponnyridning planeras den 18 maj.
Träffarna inför distriktets tävling ”Vi i stallet” är igång. Dock fortfarande oklart om det blir någon
final.
§5 Info från kassör:
Resultatrapport för året redovisades. Hovslagarkostnaderna fortfarande över budget. Höjda avgifter
till SvRF 2020 då medlemsavgifterna höjs.
Info från ridskolechef: I dagsläget har vi sex sjuka hästar. Två hästar är behandlade och återbesök
inbokat. Två ponnys skall hältutredas. En storhäst skadad i transporten vid tävlingsplats. Ny B-ponny
förkyld provtagning gjord för kvarka har gjorts, provtagning negativ, ponnyn står i karantän
tillsammans med nyköpt storhäst.
Styrelsen beslutade: Ridskolechefen har delegat att avgöra om kvarka prov skall göras vid hästinköp.
Det finns fortfarande obetalda fakturor för både barn- och vuxengrupper trots
betalningspåminnelser. Efter diskussioner bestämdes att när de obetalda fakturorna är betalda efter
gällande termin, är eleverna välkomna åter för ny termin.
Ridskolans påsklovsaktiviteter inbringade ca 30 000 kr, Ravelli försäljningen 24 000 kr. Två nya elever
till habiliteringsridning. Ny nybörjargrupp på fredagar. Fortfarande kö till barngrupper samt
vuxengrupper.
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Föreningen har idag 313 medlemmar samt 250 uppsittningar i veckan.
Bokningsregler from 1 maj: Inga specifika bokningsbara tider. Öppet för privata bokningar en månad
framåt. Externa träningar bokas 1 termin/taget. Ridskolechefen lägger ut de uppdaterade reglerna på
hemsidan. Prislistan skall uppdateras from 1 september 2019.
Sommarbete planeras för hästarna i 4 veckor, personalen har semester v 28-v31.
Timanställda anställs för att sköta hästarna samt tömma skottkärrorna under sommarperioden.
Under röda dagar anställs timanställda.
En kontantfri förening önskas. Beslut: Marie Louise Lunneborg stämmer av cafeterians ev handkassa
1g/v.
§6 Meddelanden:
Inkomna mail: Bokningsförfrågningar. Föreningsstämma på Södra Berget 18 maj, Caroline Frank och
ev. Li Ekblom, anmäler sitt intresse att gå.
18 000 kr i bidrag har ansökts för tre dagars barnaktiviteter.
§7 Rapporter
a) Tävlingssektionen: Cafeteriaansvarig behövs för tävlingsdagarna. Grupperna
dressyr/hoppning samarbetar inför tävlingsdagarnas upplägg.
b) Utbildningskommitté: inget speciellt att informera.
c) Cafeteriakommitté: Li Ekblom, Maria Hartelius och Marie Häggström, ansvarar för cafeterian
fram till hösten. Frysbox samt grill beslutas att köpa in.
d) Externa relationer-kommitté, samt diskussion om sponsorhinder, förfrågan bordläggs tills
nästa möte.
§8 Upplägg av styrelsearbetet i fortsatt år:
a) Att göra listan (ute boxar)
b) Fördelning av arbete och forum för styrelsekommunikation
c) Inkommen offert gällande marknadsföring, styrelsen beslutar att inte anta offerten.
d) Ny prislista för hösten planeras av ekonomigruppen samt ridskolechefen.
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§9 Övrig fråga
Övernattning sommarläger. Räddningstjänsten besöker anläggningen för att se över eventuella
övernattningsmöjligheter.

§10 Nästa möte
27 maj kl. 18:30 på HHA
§11 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet

__________________________________ ____________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)
Maria Hartelius (mötessekreterare)

