Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-04-04
Plats: Skype
Närvarande: Andreas Hoff, Caroline Frank, Maria Eddebo Persson, Pelle Häggström, Jesper
Häggström, Frida Hartelius, Erika Vesterholm, Marie-Louise Lunneborg, Liselott Häggblad Thunberg
och Anna Johansson.
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2 Godkännande av föregående protokoll 2020-03-11
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.
§3 Info från ungdomssektionen
De har inte haft årsmötet ännu och behöver påminnas.
§4 Info ridskolechef:
Allmän information:
Har varit lite blandat med avbokningar på grund av corona. Både barn och vuxna som avbokar. Vi
anpassar lektionerna så att vi är ute så mycket som möjligt. Vi har ändrat de aktiviteter som brukar
dra publik till andra aktiviteter. Vi använder den riskanalys som Riksidrottsförbundet tagit fram.
Varit tvungna att ta bort en av hästarna då hon var för sjuk. Ponnyn som varit till salu är nu såld.
Några hästar har fått vila en period då de varit lite hängiga. En häst som varit skadad är nu på väg in
igen.
Vid eventuell sjukdom hos personal har vi ett antal personer som kan hoppa in och jobba. Det är en
fördel att vi har lösdrift.
Håller på att ta fram en lathund för hur vi ska registrera LOK-stöd. Skickas ut till styrelsen när den är
färdig.
§5 Info från AU:
Anmälan till Länsstyrelsen har inkommit. Inget av det som påstås i anmälan stämmer med
verkligheten. Länsstyrelsen har direkt avskrivit ärendet.
§6 Info från kassör:
Har anpassat ekonomiska rapporten utifrån situationen med corona. Om vi skulle behöva plocka bort
aktiviteter som exempelvis tävlingar och andra intäkter för resten av året skulle vi ändå få ett resultat
på noll. Detta tack vare fullbokade lektioner.

§7 Delegationsordning:
Läggs till handlingarna. Till nästa möte lägger vi till en punkt om att vi ska besluta gällande
delegationsordningen.
§8 Rapporter:
a) Tävlingssektionen:
Tävlingsboxar:
Gällande hyra av tävlingsboxar ger styrelsen Marie-Louise Lunneborg och tävlingssektionen
mandat att beställa upp till 50 boxar så länge de är avbokningsbara på grund av
coronapandemin.
Arbetsbeskrivning:
Läggs upp på att-göra-listan.
b) Cafeteria:
Nyinköpt grilljärn som Pelle Häggström ska byta kontakt på.
c) Utbildning:
Frida Hartelius meddelar att det inte blir någon ridledarutbildning i vårt distrikt under 2020. Kan
dock bli fler distansutbildningar från Mittsvenska.
d) Externa relationer:
Hoodies står inne hos Anna. Får invänta sätt att prova ut dem.
§9 Vindkraftsbonus
Sista ansökningsdag 31/4 och möjlighet att söka upp till 200 tkr. Skicka tips till Caroline Frank.
Caroline Frank, Erika Vesterholm och Kia? Skickar in en ansökan.
§10 Arbetsgrupper och projekt
Förutom tävlingssektionen och ungdomssektionen som alltid finns ska vi ha olika arbetsgrupper.
Cafeteriagrupp – Caroline Frank, Ulla Öhman
Utbildningsgrupp – Anna Johansson, Jesper Häggström, Maria Hartelius. Anna kallar till ett möte där
de gör upp en plan som tas upp i styrelsen sen.
Sponsorgrupp- Jesper Häggström och Annika Östman
Bidragsgrupp – Anna Johansson och Caroline Frank

Kommunikationsgrupp – Erika Vesterholm, Maria Eddebo Persson, Frida Hartelius och Michaela
Lunneborg.
Trivselgrupp – vakant
Projektgrupp tävlingsboxar – Roger Borgh, Robert Johansson, Hans Nilsson, Andreas Hoff, Marie
Svahn, Katri Flodin
§11 Övriga frågor
Gällande våra relationer till kommunen. Hur säkerställer vi korrekt fakturering? Anna Johansson och
Andreas Hoff tar upp det på kommande möte med representanter från kommunen.
§12 Information från mötet
Information om våra arbetsgrupper om planerade tävlingar i sommar.
§13 Nästa möte
4 maj kl 18:30
§14 Mötet avslutas
Andreas Hoff förklarade mötet avslutat.

__________________________________
(mötesordförande)

_______________________________
(mötessekreterare)

