Härnösand 2020-06-01
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-06-01
Plats: Skype och på plats på Härnösands Ridklubb
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Jesper Lagerhall, Frida Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, MarieLouise Lunneborg och Anna Johansson.
På Skype: Erika Vesterholm och Caroline Frank.
Frånvarande: Maria Eddebo Persson och Pelle Häggström
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ungdomssektionen
Möte på söndag.
§4 Info från ridskolechef
Fortfarande skadade hästar. Några är behandlade och några ska börja röra på sig igen. Behöver köpa in fler
hästar. Fullbokade läger inför sommaren. Populär träning för Charlotte Heid Bondergaard i helgen vilken
blev mycket lyckad. Vill återkomma till hösten igen.
§5 Info från AU/Ordförande
Bokningsregler har tagits fram. Anna har tagit fram regler för ridskolan som vi tittar på till nästa möte.
Erika gör en inledning till reglerna. Personal vill låna B-kortsbil när de ska köra hästar. Vi har tidigare
sagt att vi inte ska hyra bil utan tydliga avtal. Marie-Louise och Anna tar fram ett avtal som vi kan
använda.
Inte så många avhopp till hösten, vilket är glädjande.
Finns ett förslag om att när vi nu inte har stallvärdar kanske det är bra att göra korta filmklipp med
instruktioner med till exempel hur en tränsar och sadlar som föräldrar och elever kan titta på.
§6 Info från kassör
Nu är det på gång att öppna upp igen för tävlingar och det finns ingen anledning till oro vad gäller
ekonomin.
§7 Bokningsregler
AU har gjort ett förslag till bokningsregler med både förändringar och förtydliganden. Styrelsen beslutar att
ta med förtydliganden till punkt tio. Huvudregeln är att föreningens aktiviteter alltid har företräde. Vi
beslutar om ett nytt möte där vi fokuserar på bokningsreglerna.
§8 Rapporter:
a) Tävlingssektionen:
Ska ha tävling slutet på juni. Max 50 personer får vara där. Marie-Louise är tävlingsledare.
Kommer krävas en del på grund av att det får vara max 10 funktionärer.

Härnösand 2020-06-01
Hade målarvecka som gick väldigt bra då våra hinder fräschades upp med ny färg. Har haft
öppen bana i helgen med 14 starter. Vi har en önskan om att köpa in plastade bommar till Bhallen. Har fått förslag på en summa av 8 340 kronor.
b) Tävlingsboxar:
Andreas Hoff, Marie Svahn, Katri Flodin, Roger Borg och Hasse har haft möte då de pratade
om vad som behöver göra. Eventuellt är det ordnat med fyllnadsmassor som vi får för att
användas till att fylla ut den plana ytan och göra den större.
§9 Vindkraftsbonus
Har skickat in ansökan men ej fått svar ännu.
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§11 Information från mötet
§12 Nästa möte
22 juni kl 18:30
§13 Mötet avslutas
Andreas Hoff avslutade mötet.

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

