Härnösand 2020-02-03

Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-02-03
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Anna Johansson (ridskolechef § 1-§5), Marie Häggström, Maria Hartelius, Lise

Lott Thunberg, Andreas Hoff, Maria Eddebo Persson, Frida Hartelius och Caroline Frank
Frånvarande: Li Ekblom, Sara Lindberg och Marie Louise Lunneborg.
§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 2020-01-06
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.
§4 Ungdom
Årsmöte för U-sek bör planeras in, Lise Lott Thunberg Häggblom påminner ungdomssektionen att
boka in årsmöte.
§5Info ridskolechef:
En storhäst inköpt samt en B-ponny på prov, båda står i karantän. Lektionsgrupperna är uppstartade
och det är fullt i grupper. Föreningen har kundfordringar på ca 20 000 kr, trots upprepade
påminnelser via mail samt telefon. Liselott och Anna hanterar de obetalda avgifterna, samt skickar
dem vidare till kronofogdemyndigheten. Anna tar fram ett policydokument vid anmälan/avanmälan
av kurs, där kursanmälaren ansvarar juridiskt för betalningsskyldighet. Anna tar in offerter för ny
höleverantör. Utbildning av Arenans utrymningslarm inplaneras.
§5 Info från kassör:
Det beslutades att beställa ett bankkort till Anna Johansson. Budget för tävlingssektionen har
inkommit till kassören.
§7 Info från AU:
Idrottsmedel för tävlingsupptakt samt ryttarfys söks med 40 000 kr. Marie Häggström meddelade att
Annas lönerevision för 2020 är klar.
§8 Meddelanden:
- inkomna mail: Motion inkommen, motionen hänvisas till verksamhetsansvariga, dvs
personalen.
§9 Rapporter:

Härnösand 2020-02-03
a) Tävlingssektionen: Offert inkommen på ny tidtagarutrustning, beslut behöver tas på nästa
styrelsemöte. Diskussioner kring mobila tävlingsboxar, Liselott kontaktar Marie Louise för
status och prisförslag.
b) Utbildningskommitté: Frida sammanställer förslagen som uppkom på visionsdagen.
c) Cafeteriakommitté: Grilljärn inköpt.
d) Externa relationer: Förslag till nya klubbkläder inväntas, med förhoppning att kunna visa dem
på årsmötet. Käpphästhinder beställda av H-stables, varav ett sponsorhinder.
§10 Övriga frågor
Frida kontaktar SvRF och ser över vad i stadgarna som behöver ändras. SvRf meddelar att
medlemsavgifterna inför 2021 höjs, styrelsen beslutade att ej föreslå höjning av medlemsavgiften.
Anna får i uppdrag att ta fram en krisplan. En kommunikationsstrategi behövs tas fram både för inter
och extern kommunikation, Maria Eddebo Persson ser över framtida kommunikationsstrategier.
§11 Nästa möte årsmötet 23 februari kl 15:00
Styrelsens handlingar skall ligga på hemsidan senast en vecka före mötet.
§12 Mötets avslutande
Marie Häggström avslutade mötet.

__________________________________
Marie Häggström (mötesordförande)

_______________________________
Maria Hartelius (mötessekreterare)

