Härnösand 2020-08-10
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-08-10
Plats: Skype och på plats på Härnösands Ridklubb
Tid: 19:00-20:00
Närvarande: Frida Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, Marie-Louise Lunneborg, Jesper Lagerhall,
Pelle Häggström.
På Skype: Maria Eddebo Persson, Erika Vesterholm och Caroline Frank
Frånvarande: Andreas Hoff
§1 Mötet öppnas
Frida Hartelius öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ungdomssektionen
Inget nytt.
§4 Info från ridskolechef
Ej närvarande.
§5 Info från AU/Ordförande
Inget nytt från AU.
§6 Info från kassör
Vi har en ny prislista som nu ligger ute där prishöjningen på 2 % är med.
§7 Rapporter – tävling, utbildning, cafeteria, boxar.
Vi har haft två meetings i hoppning. 26-28 juni hade vi hopptävlingar för ponnys, där vi gick med vinst.
Det var bra uppslutning på funktionärer till den tävlingen. Vi hade hopptävling för häst helgen 7-9
augusti där det var svårare att hitta funktionärer. Tävlingarna påverkades också av ett större
strömavbrott i Härnösand då det krävdes fler funktionärer på plats. Kommande tävling är
dressyrtävlingar för häst och ponny den 22-23 augusti. Frågan om tillfälliga stallplatser kvarstår.
Önskemål om att flytta vattenkastarna en bit. Även en markis på domartornet finns på önskelistan.
§8 Funktionärsfest
En funktionärsfest planeras till den 5 september på arenan. Alla funktionärer från årets tävlingar
välkomnas. Kostnad: 100 kronor. Barn gratis. Frida Hartelius bokar A-hallen. Caroline Frank, Frida
Hartelius och Pelle Häggström är de som sitter i festkommittén. Frida lägger ut inbjudan och anmälan.
§9 Övriga frågor
Uppmaning om att alla ska läsa igenom bokningsreglerna och återkoppla innan vecka 34. Vi tar
tacksamt emot synpunkter på bokningsreglerna.
Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelning för personalen – saknas idag. Det behövs en tydlighet där
det framgår vilket ansvar som ligger på vem och hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Pelle Häggström
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kontaktar Anna Johansson för att gå igenom arbetsbeskrivning och ansvarsfördelning.
§10 Information från mötet:
Funktionäsfest den 5 september för alla som varit funktionär.
§11 Nästa möte
Önskemål skickas till Andreas Hoff att han lägger in höstens datum på varierande veckodagar.
§12 Mötet avslutas.
Frida Hartelius avslutar mötet

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

