Härnösand 2019-06-17
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30,
Närvarande: Andreas Hoff, Maria Eddebo Persson, Roger Borg, Caroline Frank, Anna Johansson
(ridskolechef), Marie Louise Lunneborg och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Frida Hartelius, Maria Hartelius, Li Ekholm, Sara Lindberg, Hanna Thunberg (usek), Ida
Gustafsson (usek)
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, övrig fråga anmäldes. Caroline Frank sekreterare, Andreas Hoff och Maria
EP är mötesobservatörer.
§3 Godkännande av föregående protokoll 2019-05-27
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4 Ungdom
U sek önskar köpa en B-ponny för att små barn ska kunna pyssla lättare och sköta om en häst.
Styrelsen efterfrågar ett bättre underlag inför ett beslut.
§5 Info från ridskolechef:
Malibu är avlivad. En ny häst inköpt. Zacke och Blixten är ff inte i verksamheten och ska åter till
veterinär. Vatten till sommarhagen är ett bekymmer som inte är löst, Andreas H kollar om det kan gå
att koppla på en brandpost. Anna ser över frågor gällande Hemab, plast och hästbajs. Returstation
finns i Häggdånger i augusti.
§6 Info från kassör:
Kassör redogjorde årsprognosen och den ser bra ut. Ny prislista antogs.
§7 Meddelanden:
Andreas har varit på möte gällande Idrottens dag den 14 september. Vi kommer delta. Vi beslutar om
att köpa in käpphästhinder som vi kan använda både på evenemanget och hos oss på HHA.
#idrottensdag
a) Inkomna mail:
Vi får nominera till Ledarcamp. Vi ställer frågan till medlem i föreningen.
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§8 Rapporter
a) Tävlingssektionen: Härnöhoppet blir av trots få starter. Viktigt att vi arrangerar bra tävlingar och
upplevs som en seriös arrangör. Boxarna som vi skulle hyra är avbokade och vi ser över möjligheterna
att stalla upp i ridhusstallet som ändå ska saneras veckan efter.
b) Utbildningskommitté:
c) Cafeteriakommitté:
d) Externa relationer-kommitté: Har haft möte och funderat kring gränsdragning. Tältinköp för att
kunna ha en cafeteria utomhus.
Klubbkläder önskas som inte bara ska användas i stallet utan även privat, Andreas tar hand om att se
över.
§10 Nästa möte
Augusti på HHA, ska vara 2,5 tim med paus
§11 Övriga frågor
Hörsnäckor, vi söker pengar genom Myckelgensjö-vindkraftprojektet. Vi söker för två uppsättningar
så vi kan hålla dubbla lektioner. Anna kollar detta.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet

__________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)

_______________________________
Caroline Frank (mötessekreterare)

