Styrelseprotokoll fört vid Härnösands Ridklubbs styrelsemöte 2020-10-22
Plats: Härnösands Ridklubb, 18.30-20.30
Närvarande: Andreas Hoff, Frida Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, Marie-Louise Lunneborg,
Jesper Lagerhall, Pelle Häggström, Caroline Frank och Anna Johansson.
Frånvarande: Erika Vesterholm, Maria Eddebo Persson
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§ 3 Info från ridskolechef
Läget med skadade hästar ser ljusare ut. Ett återbesök kvar på en häst. Alla andra under
igångsättning eller igång. Två som varit skadade ska avvecklas. Igenridningar fortfarande stängda.
Ny storhäst inköpt. Sto 6 år. ”Grace”. Ska ridas någon vecka av personal innan verksamhet.
Newbody beställningar har kommit. Preliminär vinst 20 000:Bingolottos julkalender inköpt, finns att köpa på kontoret.
Klubbmästerskap i dressyr och hoppning till helgen. Många anmälda ekipage både dressyr och
hoppning.
Förberedelser för att sätta in grupper mot funktionärsuppdrag from vårterminen. Blandade uppdrag
tävlingsdagar, städdagar.
Nya bommar på plats i B-hallen!
Nya hjälmar beställda från Hööks kampanj. Nya täcken till hästarna.
Många klubbtröjor har lämnats ut. Över 70 sålda.
Många som vill rida fler ggr i veckan men fullt just nu överallt.
En dagtidspersonal som arbetstränat hos oss blir ev utlånad i ett år till oss via arbetsförmedlingen.
Datum för sista avanmälan till vårterminens ridlektioner ligger på hemsidan, hittills inga avbokningar.
§4 Info från ordförande
Möte med kommunen, Anna och Andreas. Bra möte och dialog. Har efterfrågat
garantibesiktningsprotokoll för åtgärdslista, då det regnar in i A-hallen på väggen längst bort samt
domartornet. Utredning pågår.
Dränering på utebanan under arbete, vattenkopparna bör också åtgärdas så snart som möjligt innan
vintern. Bomlådan i B-hallen måste åtgärdas.

Efterfrågat dialog när kommunens personal flyttar maskiner/fordon från anläggningen samt när
kommunens personal är borta/byts ut under längre period under tex semestertider.
Önskelistan över eluttag och markis överlämnad. Vi har även efterfrågat mer förvaring/förråd.
§5 Info från kassör
Börjat titta på budget inför 2021 och det kommunala bidraget/arrendet.
Pratat med SvRF om hur projektstöd ser ut till 2021 så vi är redo att ansöka direkt i januari. Vi ska
söka uteblivna intäkter för juni-sept.
Grönt kort, ska sökas pengar inför nästa år så kurserna kan subventioneras.
Personalförmåner finns nu i ett dokument, kring arbetskläder, gåvor, avtackning etc.
§6 Rapporter
Tävling - sista tävlingen för året nästa helg. Fullt med anmälningar.
Sverigeponny-kval i februari, förhoppning om SM-kvalklasser till våren.
Fler tävlingsledare till hoppningen behövs.
Nytt sponsorhinder, Mäklarhuset har köpt en rosa oxer.
Tidtagarutrustningen ska beställas före jul.
14/11 digital tävlingskonferens med distriktet.
Utbildning - ryttarutvecklingen ställdes in av distriktet. Nytt tag till våren.
Grönt kort utbildning inplanerad, intresseanmälan ligger ute på hemsida och fb.
Kommunikation – Erika håller på att ta fram informationsskyltar till entrén.
Boxar – vägtrummor inköpta av föreningen till marken som bereds till boxar.
§7 Ridsportforum
Hela forumet finns tillgängligt digitalt på youtube.
§8 Bokningsregler
Fråga inkommit om bokningar på helger. Får bokningar göras före 08 och efter 20 när det är ”fullt”,
dvs 8h bokat? Ja.
- Principen är att det ska finnas fyra timmar ledigt mellan 08-20.
Förslag om att lägga in en timme/vecka som är dedikerad till longering eller tömkörning i B-hallen,
dvs man kan inte bli ”utkörd” under denna tid om man vill longera eller tömköra.
Onsdagar 19.15-20.15 blir dedikerad till tömkörning/longering.
- Om ridande vill in och rida samtidigt är det OK men då får samtliga samsas om utrymmet.
Fråga om varför tömkörning/longering bara är tillåtet i B-hallen. Det har med underlaget i A-hallen
och på utebanan att göra.

Tillägg angående hörlurar, får endast användas vid tränarledd lektion, halvbokad eller helbokad tid.
Boka tid vid digital träning (tex ridesum)? Ja, det ska minst halvbokas.
- Det ska vara lika för alla, samma princip för lärarledd lektion samt att det oftast måste stå en
person på banan och filma personen som rider. Dessutom är det svårare att hålla kontakt mellan
filmare/ryttare/tränare och andra ekipage jämfört med en ”vanlig” lektion där tränaren finns på
banan.
§9 Övriga frågor
Uppdragslista över önskade aktiviteter och uppdrag behövs.
Diskussion kring policydokument. Beslut ska tas av styrelsen, rekommenderas av ridskolechef och AU
har ansvar enligt delegationsordningen.
§10 Information från mötet
Uppdaterade bokningsregler, ska läggas ut blänkare på fb/hemsida. Frida uppdaterar.
§11 Nästa möte
23 november kl 18.30
§12 Mötet avslutas
Andreas Hoff avslutar mötet

