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§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ridskolechef
Just nu har vi ett antal hästar som är skadade. Vi har försäljning av Newbody till 5 oktober. Vi har fått
in det nya materialet i B-hallen och en del av det gamla är också sålt. Vi behöver se till att det finns
markbommar som vi kan använda. Vi har haft Pay and ride nyligen och snart är det Pay and jump på
gång. Charlotte Haid Bondergarard har varit här och haft träning. Det var populärt och hon
återkommer gärna fler gånger för träning.
Just nu har vi flera barn på kö som vill börja rida. Det är också kö till träningsgrupp för både barn och
vuxna. Det behöver informeras om att igenridningarna är stängda på grund av att verksamheten just
nu inte tillåter igenriding,
§4 Info från ordförande
Det har varit årsmöte med Mittsvenska där Andreas Hoff, Caroline Frank och Maria Hartelius deltog.
Genomfördes digitalt i år. Vi har ett antal funktionärer nu från oss som är med i Mittsvenska, både i tävling,
styrelse och utbildning. Nya styrelsen är ganska intakt.
Anna håller på med att sammanställa ett dokument om kvalitetssäkrad ridskola.
Kommunikationsgruppen får i uppdrag att ta fram en presentation av de som jobbar på arenan som ska
sitta i entrén samt en skylt som visar att det är Härnösands Ridklubb som finns här.
Medlemsfest bestäms till den sjunde november preliminärt. Gratis för funktionärer och 100 kr för
medlemmar och 50 kr för barn.
Andreas mailar ut om trafikmötet som är inplanerat den 11 november kl 9-13. Åtgärdsvalsstudie om
trafiksituationen. Pelle Häggström deltar från oss tillsammans med Anna Johansson.
Finns planer på att bygga dammar efter Gånsviksvägen. Det kommer att påverka vår betesmark. Viktigt att
vi har en fortsatt dialog om detta.
Information om RF SISU projektstöd. Det finns möjlighet att söka utifrån ett extrainsatt sökområde och det
är för att ha bibehållen verksamhet under corona-pandemin. Det kan till exempel handla om att köpa in
extra utrustning för att kunna träna utomhus, genomföra digital utbildningsverksamhet eller annat som
påverkats av pandemin.
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§5 Info från kassör
God ekonomisk hushållning och hög beläggning i grupperna ger ett överskott och en positiv prognos
för året. Det möjliggör för ytterligare inköp och investeringar. Ett överskott behövs inför tiden som
kommer då kommunen sänker sina bidrag för verksamheten.
§6 Rapporter – tävling, utbildning, cafeteria, boxar.
Tävling – beställt kopiator och skrivare. Tidtagarutrustning ligger högt på önskelistan. Vi ska se om vi
kan få en tidtagarutrustning som går att koppla samman med tavlan som finns i A-hallen. Önskan om
domartorn och lusthus. Diskussioner förs med kommunen angående markis och elskåpet som
behöver ett eluttag till nästa år.
En tävling kvar den 31 oktober. Ponny och häst. Det sista vi gör på tävlingsterminen.
Förslag till funktionärshjälp till nästa år. Ridgrupper föreslås att bli tilldelade dagar. Förslag finns om
ett dokument som kommer att gå ut när man söker som licensierad tävlingsryttare där de har ett
åtagande som tävlingsryttare att ställa upp som funktionär.
Utbildning – Frida Hartelius har fått uppmaning från distriktet att anmäla oss till hoppdomarutbildning
och banbyggarutbildning. Det finns flera som har sökt ryttarutveckling 2.
Ridsport 2025 – ligger ute på Mittsvenska Ridsportförbundets hemsida.
Cafeteria – inget särskilt från cafeterian.
Boxar – har haft ett möte till. Dialogen fortsätter med kommunen.
§7 Medlemsenkäten
Har fått in ett par enkäter. Men inte så mycket kommentarer dock. Bra feedback som bra,
välkomnande, öppen atmosfär, bra och engagerad personal. Många bra saker som går direkt in i
verksamheten. Anna Johansson och Frida Hartelius sammanställer och lägger in på hemsidan vad vi
gjort för åtgärder.
§8 Övriga frågor
Det har dykt upp ett problem med att personer som tränar för andra tränare på andra orter har
hörlurar. Detta är en säkerhetsfråga med att rida med hörlurar. Anna Johansson kollar upp till nästa
möte med Ridsportförbundet vad som sägs därifrån om hörlurar.
§9 Information från mötet:
Svar från enkät, medlemsfesten, newbodyförsäljning, igenridning information.
§10 Nästa möte
22 oktober kl 18:30-20:30.
§11 Mötet avslutas.
Andreas Hoff avslutar mötet

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

