Härnösand 2019-05-27
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 190527
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, Frida Hartelius, Sara Lindberg, Hanna
Thunberg (usek), Ida Gustafsson (usek) och Liselott Häggblad Thunberg. Per Häggström (§8).
Frånvarande: Maria Eddebo Persson
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, övrig fråga anmäldes.
§3 Godkännande av föregående protokoll 2019-05-05
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4 Ungdom
U-sek behöver stöd, Maria Hartelius kontaktar Janne på Västernorrlands idrottsförbund. Ridlärarna
behöver stötta och fånga in fler barn-ungdomar till u-sek. Ponnyridning arrangeras på nationaldagen
av Frida och stallvärdarna, u-sek bjuds in. U-sek ansvarade för parkeringen vid loppisen 26/5,
parkeringens intäkter blev 2 000 kr- dessa går oavkortat till u-sek.
Finalen för vi i stallet genomfördes 26/5, tre lag anmäldes, två lag från Härnösands RK och ett lag från
Timrå HSF. Timrå HSF vann finalen.
§5 Info från ridskolechef: En häst utdömd, två sjuka hästar, en ny ponny på prov, en liten storhäst
har ridskolan haft på prov, den skall lämnas tillbaka. Ny häst inköpt idag. Ior är på bättringsvägen.
Intresseanmälningar inför höstens ryttarsatsning börjar komma in. Helgens loppis gav totalt 15 500 kr
(inklusive cafeteria), pay- and jump gav 16 000 kr (inklusive cafeteria). Räddningstjänsten har
godkänt anläggningen för övernattning under v 26-27. Sommarens ridläger börjar bli fullsatta.
§6 Info från kassör:
Kassör redogjorde årsprognosen och den ser bra ut.
§7 Meddelanden:
a) Inkomna mail: Idrottens dag arrangeras i Härnösand 14/9 kl. 11-15. Ett bra tillfälle att visa
upp vår förening. Marie anmäler föreningen till evenemanget.
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§8 Rapporter
a) Tävlingssektionen: Planeringen för ponnyhoppningen är igång, boxar är bokade.
b) Utbildningskommitté: Steg två i hoppdomarutbildning för Frida och Sofia pågår, provet sker i
höst.
c) Cafeteriakommitté: Planering och struktur är igång. Köksö är inhandlad. Till hösten skall
grupperna ansvara för att bemanna cafeterian under föreningens evenemang.
d) Externa relationer-kommitté: Arbetet startas upp.
Paus
§9 Upplägg av styrelsearbetet fortsatt år: (Ledda diskussioner av Per Häggström)
a) Gruppindelningar & hur skall vi arbeta?
b) Spelregler och förhållningssätt styrelsen
§10 Nästa möte
17 juni kl. 18:30 på HHA
§11 Övriga frågor
Tyvärr fick vi avslag på vår bidragsansökan”vindkraft ”bidrag.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet

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

