Härnösand 2019-09-23
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2019-09-23
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30,
Närvarande: Andreas Hoff, Marie Louise Lunneborg, Maria Hartelius, Li Ekblom, Frida Hartelius,
Caroline Frank och Liselott Häggblad Thunberg.
Frånvarande: Sara Lindberg, Maria Eddebo Persson, Anna Johansson sjukanmäld (ridskolechef),
Hanna Thunberg (usek) och Ida Gustafsson (usek) och Marie Häggström.
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, övriga frågor anmäldes.
§3 Godkännande av föregående protokoll 2019-08-26
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4 Ungdom
U-sek inget att rapportera.
§5 Info från ridskolechef:
En ny ponny inköpt, en storhäst behöver köpas in samt en C- och en D-ponny.
New Body försäljningen har startat, intäkter skall gå till inköp av ponny.
Helgens pay- and ride blev populär med många startande och gav ca 8 000kr i intäkter.
§6 Info från kassör:
Resultatrapport för perioden gicks igenom, inget att anmärka. Årsprognos tas fram efter septembers
utfall.
Bidrag finns att söka via Hushållningssällskapet sista ansökningsdag är 191002, Caroline söker bidrag.
Caroline har även sökt bidrag via Vindbonus till en medlemsdag.
§7 Info från AU:
Ridgruppen i Svedje har fått en avanmälan, beslut att låta gruppen fortsätta med 4 ekipage terminen
ut med hopp om att det fylls upp av ytterligare elever.
Alla uppmanas att läsa igenom prislistan till nästa möte så att alla känner sig bekväm i det beslut som
togs vid tidigare möte och om eventuella förändringar behöver göras.
§8 Meddelanden:
- inkomna mail: Den inbokade ”Sveriges största hästloppis” ställs in pga. av nerlagd
verksamhet.
Revisorerna har meddelat att de startar upp sitt granskade uppdrag, först ut är
tävlingsverksamheten, Frida förser dem med efterfrågat material.
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§8 Rapporter, nulägesanalys:
Inför nästa möte skall respektive styrelsemedlem inkomma med planering för 2019-2020.
a) Tävlingssektionen: Hopptävlingarna i augusti genomfördes som planerat. Tyvärr krockade
tävlingen med Umeå och därmed fick vi få deltagare och ett underskott.
b) Utbildningskommitté: Anna erbjuds att anmäla sig till hästföretagardagarna i Bergsåker 2019-1009. Föreningens hoppdomaraspiranter har examen under v 42. Mål- och visionsarbetet sätts igång
under hösten. Ett första planeringsmöte med Janne Hellström (Västernorrlands idrottsförbund) är
bokat 2019-10-10 kl 17:00.
c) Cafeteriakommitté: Inget att meddela, cafeterian skall hållas öppet så långt det går, vid behov.
d) Externa relationer-kommitté: Ett krafttag skall göras för att börja erbjuda sponsorskyltar. Andreas
mailar ut sponsoravtal till styrelsen och till Anna för information på hemsidan.
§10 Övriga frågor
Tävlingssektionen utser två deltagare att närvara på tävlingskonferensen.
Hästtransporten har servats, vi ersätter för kostnader till max 2 000kr.
Skrivare skänks till föreningen.
Arbetsmöte med middag planeras in 2019-11-16.
Underlaget i A-hallen bör ses över, Marie Louise pratar med Robert och Anna.
Ica Maxi sponsrar Härnösands RK med 1 kr/såld tidning (Expressen).
§11 Nästa möte
Söndag 27 oktober kl 18:30 på HHA.
§11 Mötets avslutande
Andreas Hoff avslutade mötet.

__________________________________
Andreas Hoff (mötesordförande)

_______________________________
Maria Hartelius(mötessekreterare)

