Härnösand 2020-05-04
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-05-04
Plats: Skype
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Caroline Frank, Liselott Häggblad Thunberg, Maria Eddebo Persson, Pelle
Häggström, Marie-Louise Lunneborg, Erika Vesterholm och Anna Johansson.
Frånvarande: Jesper Lagerhall, Frida Hartelius
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ungdomssektionen
Inget nytt. Liselott tar vidare frågan angående årsmöte.
§4 Info från ridskolechef
Flera ponnys som blivit halta av okänd orsak. En är nu behandlad och återstår att se hur det fungerat.
Djembe är nu igång lite sakta. Går framåt. Det är stängt för igenridning på grund av situationen med
våra ponnys. Har nu en köpare till Indigo. Kommer behöva hitta en ny häst på sikt. Väldigt få
människor på arenan precis det ska vara i detta läge. Några avbokningar men inte alls många.
§5 Info från AU/Ordförande
- Möte med kommunen
Robert Johansson, Anna Johansson, Sara Holmberg , Ulf Andersson och Andreas Hoff
deltog. Information angående Gerestabäcken. Tanken är att göra smådammar. Kan bli
grävningar och så vidare vilket kan vara bra att tänka på när vi rider förbi.
Enligt kommunalt beslut kommer kommunen inte att ta ut hyra för anläggningen från 1
mars till 31 augusti.
Robert har semester 28-32 och då är hästarna på sommarbete. Vi i styrelsen ska upprätta en
lista på vem som ansvarar när för att kontakta Högslätten gällande harvning. Personalen har
semester vecka 29-31.
Gällande städningen på anläggningen ska det kollas upp angående instruktioner och
utbildning.
Garantibesiktning av anläggningen ska genomföras.
-

Ordförandemöte i distriktet
Info från förbundet – FHM riktlinjer, sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar.
Kartläggning av coronans konsekvenser för ridklubbarna som genomfördes.
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Ansökan om minst 15 000 kr för föreningarnas fortsatta överlevnad under corona-krisen.
Ska också tas fram en hjälp gällande kommundialog.
Ridskolorna rullar på för de flesta och flera är inte så påverkade av att tävlingarna ställts in.
En del av klubbarna har spelat in teorilektioner på film.
En fråga vi kan ställa oss är huruvida vi kommer påverkas av att arbetslösheten ökar och att
ekonomin för många kan bli sämre.
§6 Info från kassör
Vi är påverkade till viss del av corona-krisen, men just nu finns ingen anledning till direkt oro. Vi söker
stöd som erbjuds från Svenska Ridsportsförbundet, se §8.
§7 Vindkraftsansökan
Två ansökningar. Ett på 15 000 kr till tävlingshinder. Ansökt om ett sekretariat på hjul för 80 000
kr.
§8 Ansökan SVRF
Öppnat för ansökan om inkomstbortfall mellan 12 mars-30 juni. Vi hade tänkt en pay and jump och
en pay and ride i månaden. Vi godkänner ansökan om 90 000 kronor och ansökan bifogas som bilaga
nr 1 till detta protokoll. Om någon i styrelsen har åsikter gällande ansökan bör dessa rapporteras
skyndsamt till övriga styrelsen.
§9 Rapporter:
a) Tävlingssektionen:
Tävling för barn och unga tillåts från och med 1 juni. Ett möte är inbokad 11 maj. Svårigheter
gällande maxantal på 50 pers. Ska ha en målarvecka då vi målar bommar. Förslag på inköp
av plastade bommar till B-hallen. Träbommar kan användas i A-hallen.
b) Cafeteria:
Vore bra om vi kan ha någon slags försäljning. Uppmanar medlemmarna att baka till
försäljning vid träningar.
c) Utbildning:
Inget nytt.
d) Övriga grupper:
Tävlingsbox-gruppen är i startgroparna att påbörja arbetet.
§10 Övriga frågor
Anna har en fråga om bokningar av arenan. Nu har vi en månadstränare i dressyr och en
månadstränare i hoppning. Några medlemmar vill träna för egna tränare. Nu kommer fler och fler
frågor om att få boka anläggningen flera timmar i sträck och för andra tränare än de som styrelsen
beslutat.
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Det har kommit en fråga om en specifik dressyrtränare får komma och använda arenan under två
dagar. Styrelsen beslutar att Anna får fråga den som inkommit med frågan om hon kan göra ett
arrangemang i klubbens regi av det som medlemmar kan anmäla sig till.
Vi beslutar att AU träffas och tar fram ett förslag på hur vi hanterar förfrågningar som dessa. Detta
förslag skickas ut på mailen till alla i styrelsen.
Ridskolans verksamhet sköts ute så mycket som det går. Ibland kan vi vara inne beroende på vädret.
Är ridskolan ute så går det bra att använda ridskolans innebokningar.
§11 Nästa möte
Måndag 1 juni 18:30
§12 Mötet avslutas
Mötet avslutades.

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

