Härnösand 2020-01-06

Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-01-06
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Marie Louise Lunneborg, Maria Hartelius, Caroline Frank, Liselott Häggblad Thunberg,
Marie Häggström, Frida Hartelius och Maria Eddebo Persson.
Frånvarande: Li Ekblom, Sara Lindberg och Andreas Hoff.
§1 Mötet öppnas
Marie Häggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes, övriga fråga anmäldes.
§3 Godkännande av föregående protokoll 2019-12-06
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.
§4 Ungdom
Ponnyridningen på Murbergets julmarknad blev populär.
Julshowen blev uppskattad, U-sek ansvarade för ett fint luciatåg.
Årsmöte för U-sek bör planeras in.
§5Info ridskolechef:
Struligt att få till terminens grupper. Många har slutat, många gått över till ryttarsatsningen. Nya
grupper startade. Fortfarande kö och de flesta grupper är fullsatta.
Förslag att ta fram ett styrdokument för att hantera obetalda kursavgifter till nästa styrelsemöte.
Föreningen har just nu ca 380 medlemmar, och ca 300 uppsittningar i veckan.
Från mötet med Härnösands kommun: Systematiskt brandskyddsarbete skall inplaneras in, utbildning
om larmet behövs. Arenan har endast utrymningslarm, ej utryckning.
§5 Info från kassör:
Beslut: Budget 2020, taget av styrelsen.
Budget tävlingssektionen inväntas.
§7 Info från AU:
Inget att notera.
§8 Meddelanden:
- inkomna mail: Inget att notera.
§9 Rapporter:
a) Tävlingssektionen: Se över träningshindren under våren. Tävlingsmöte för 2020 planeras
inom kort.
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b) Utbildningskommitté: Nytt datum för visionsträff med Sisu Västernorrland, Maria kontaktar
Janne för nytt datum.
c) Cafeteriakommitté: Konto på Willys önskas, Caroline kontaktar Willys.
d) Externa relationer: inget att notera.
§10 Övriga frågor
Pay Ex är ej igång ännu.
Årsmötet: Frida köper pokaler till årsmötet, Marie och Maria ansvarar för verksamhetsplanen. Utkast
skall finnas till hands senast nästa styrelsemöte 3 februari.
§11 Nästa möte
Måndagen den 3 februari på Härnösands Hästsport Arena.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet.

__________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)

_______________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

