Härnösand 2020-06-22
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-06-22
Plats: Skype och på plats på Härnösands Ridklubb
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Caroline Frank, Frida Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, MarieLouise Lunneborg, Pelle Häggström och Erika Vesterholm.
På Skype: Maria Eddebo Persson
Frånvarande: Jesper Lagerhall
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ungdomssektionen
Blev lågt antal deltagare på årsmötet. Förslag att de skjuter på årsmötet till hösten.
§4 Info från ridskolechef
Ej närvarande.
§5 Info från AU/Ordförande
Ordförande informerar om ordförandemötet i Mittsvenska. Diskussioner fördes om
tävlingssituationen och cornapandemins påverkan. Tog upp frågan huruvida det går att dela på
exempelvis tidtagarutrustning mellan ridklubbarna. Dock så är det en nackdel i att vi har så långa
avstånd mellan klubbarna.
§6 Info från kassör
Vi har fått 20 tkr i statligt bidrag på grund av coronapandemin. Prognosen för året är just nu 600 tkr. Vi
har en likviditet som gör att vi skulle klara hästar och personal i sex månader.
§7 Investeringar
Styrelsen godkänner inköp av två hästar för 120 tkr respektive 85 tkr, då utrymme finns i budget. Styrelsen
beslutar vidare att köpa in tidtagarutrustning och bommar för totalt 85 tkr. Styrelsen beslutar även att sälja
bort de gamla bommarna till intresserade medlemmar i ridklubben. Ansvar för försäljning ges till
ridskolechef.
Vi ska även köpa in nya ridhjälmar och säkerhetsvästar till höstterminen.
Styrelsen beslutar att höja samtliga avgifter med 2 % inför höstterminen.

§8 Lektionsvillkor
Styrelsen beslutar att anta lektionsvillkoren och föreslår att de skickas ut tillsammans med
ridskolebroschyren från Svenska Ridsportförbundet.
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§9 Hoodies
Styrelsen uppmanar att information sprids om att möjlighet att köpa hoodies finns. Vi vill synliggöra
ridklubben i Härnösand och runt om på skolorna. Så kom och köp en hoodie!
§10 Rapporter:
a) Tävlingssektionen:
Förberett för tävling till helgen. Det ser lovande ut. Det behöver tydliggöras att det är en
publikfri tävling och endast tävlande och funktionärer får vara på plats. Det ska bli varmt så
vattentillförsel behöver säkerställas.
b) Utbildningen:
Utbildningen till hoppdomare är pausad på grund av coronapandemin.
c) Kafeteria:
Förberett för minluncher som man kommer kunna köpa i små lådor.
d) Tävlingsboxar:
Härnösands kommun kommer att lämna överblivna fyllnadsmassor till ridklubben för att vi ska
kunna fylla ut planen.
§11 Bokningsregler
Förslaget på uppdaterade bokningsregler diskuterades vidare och några justeringar gjordes. Ett
uppdaterat dokument kommer att tas fram som sedan skickas ut till styrelsens medlemmar för
godkännande.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13 Information från mötet
Klubben har beslutat om inköp av ny tidtagarutrustning till vår tävlingar, inköp av nya bommar till Bhallen samt inköp av nya hjälmar till ridskoleverksamheten. Vi ska även informera om den beslutade
prishöjningen på 2 % samt information om vårt samlade ekonomiska läge.
§14 Nästa möte
10 augusti kl. 18:30-21:00. Om reglerna tillåter även en funktionärsfest den 29 augusti.
§13 Mötet avslutas
Andreas Hoff avslutade mötet.

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

