Härnösand 2020-11-23
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-11-23
Plats: Microsoft Teams
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Liselott Häggblad Thunberg, Marie-Louise Lunneborg, Jesper Lagerhall,
Pelle Häggström, Caroline Frank och Erika Vesterholm.
Frånvarande: Frida Hartelius, Maria Eddebo Persson
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Ändra protokollet gällande att tömkörning/longeringstid ska gälla hela onsdagskvällarna.
§3 Info från ridskolechef
Vi får en ny medarbetare på heltid från och med 1/12-2020-30/11-2021. En anställning via
Arbetsförmedlingen där hon ska vara hos oss cirka 5-6 timmar per dag, mellan kl 10-17. Vi har
förlorade intäkter för kvartal 4, till och med nu ligger de på 60 tkr. Har inkommit en fråga från
distriktet om att vara med på konferens om att prata om vår lösdrift. Styrelsen beslutar att tacka ja,
men återkommer med vem som deltar.
Flesta hästarna har börjat röra på sig igen. En som behöver vård. Eventuellt en kommande försäljning
på gång.
Full beställningslista på fler klubbtröjor.
Har deltagit på ett möte om vägarna på Härnön. Vi fick många möjligheter att lämna våra synpunkter
på vägdragningen här ute. Vi har flaggat för de risker som finns på vägarna ut hit, som ex mörkt,
fortkörning osv. Det finns ca 12 stall ute runt dessa vägar så ryttarperspektivet måste lyftas.
Covid-19 – finns folk som är oroliga. Har gått rätt bra, fått förståelse osv. Har inte uppkommit några
direkta problem.
§4 Info från ordförande
Uppföljning med kommunen gällande corona-situationen. Bokat ett möte också angående boxarna.
Det kommer byggas ett sekretariat av personal på arbetsmarknadsenheten.
§5 Info från kassör
Inför budget 2021 så vill vi ha input om investeringar. Kolla av eventuella investeringar som ska göras
2021.
Leverantörsfakturapärmen känns klar till revision. Ser jättebra och stabilt ut.
§6 Rapporter – tävling, utbildning, cafeteria, boxar.
A) Tävling – har inga direkta rapporter. Propositioner till första tävlingen. Men eventuellt ställs den
in.
B) Utbildning – Ryttarutvecklingen nivå 2 ställdes in men är återigen igång. Första träffen digital. Kört
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ungdomsledarkursen hela 2020, blir digital.
C) Kommunikation – Erika har tagit fram förslag på skyltning i entrén. Andreas kollar av med
leverantör om hur det går att ordna med skyltarna rent praktiskt.
D) Boxar – Vi behöver komma igång med resten av markarbetet. Planen är i princip klar och vi
fortsätter jobba på med den.
§7 Övriga frågor
Caroline ordnar med julklapp till personalen.
§8 Information från mötet
Ändra i protokollet från förra mötet att det är hela onsdagskvällar för longering/tömkörning. Lägg ut
en bild på Madde och presentera henne på Facebook. Puffa för tröjor som julklappstips. En
påminnelse att följa reglerna läggs ut på Facebook, Anna och Erika tar fram en text.
§9 Nästa möte
7 december kl 18:30
§10 Mötet avslutas
Andreas Hoff avslutar mötet

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

