Härnösand 2020-12-07
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-12-07
Plats: Microsoft Teams
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Liselott Häggblad Thunberg, Marie-Louise Lunneborg, Frida Hartelius,
Maria Eddebo Persson, Jesper Lagerhall, Caroline Frank och Erika Vesterholm.
Frånvarande: Pelle Häggström
§1 Mötet öppnas
Andreas öppnar mötet.
§2 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§3 Info från ridskolechef
En häst som nu är till salu och det har visats stort intresse för honom. En annan häst ska till veterinär.
Ytterligare en häst ska ut på annons. Vi har förfallna kundfordringar sedan tiden innan man tecknade
avtal på sina ridavgifter på totalt 29 000 kronor. Styrelsen beslutar att skriva av dessa fordringar i
bokslutet. Ingen av dessa är längre medlemmar i föreningen. Det är planerat för en jullunch där
julgåva ska delas ut.
§4 Info från ordförande
Inget nytt.
§5 Info från kassör
Vi beslutar att justera prislistan för privatlektioner under corona-pandemin och Caroline och Anna får
mandat att sätta en exakt prisnivå.
§6 Rapporter – tävling, utbildning, kommunikation, boxar.
A) Tävling – Från tävlingskonferensen rapporteras att datum för nästa års tävlingar ligger färdiga.
Men osäkerheten är stor vad gäller nästa säsong. Tidtagarutrustning är beställd och leverans
väntas innan jul.
B) Utbildning – Inget nytt från utbildning.
C) Kommunikation – Ställt frågan till kommunen om stor skylt med loggan. Inväntar svar.
D) Boxar – Inget problem att arrendera marken för en längre tid. Kommunen kan komma att bidra
med en summa för att hela värdet på anläggningen höjs i och med utbyggnaden av boxarna.
Styrelsen ska ta fram en noggrann kalkyl och ritning över området och även se över
finansieringen.
§7 Budget 2021
Har en budget som är starkt påverkad av corona-pandemin. Styrelsen beslutar att anta en budget med
minusresultat på grund av corona-pandemin. Se bifogad bilaga för budget 2021.
§8 Förtydligande bokningsregler
Styrelsen beslutar att ta bort orden ”efter varandra” i under gruppträningar i bokningsreglerna på
grund av att vi behöver undvika förvirring. Gruppträning gäller endast tre eller fler. Andreas och Frida
gör ett förtydligande i texten.
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Vi beslutar att bjuda in till ett digitalt medlemsmöte efter den 13 december då vi informerar om
varför vi behöver följa de lokala restriktionerna. Medlemmarna erbjuds då en möjlighet att ställa
frågor direkt till ansvariga för besluten.
§9 Övriga frågor
Anna har börjat boka upp månadstränare inför våren. Så länge bokningsregler följs och betalning görs
till tränaren är det okej att boka in för månadstränare.
§10 Information från mötet
Inväntar nya beslut från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Region Västernorrland efter den 13
december. Styrelsen bjuder in till medlemsmöte efter nytt beslut och därefter ska information och
inbjudan gå ut till alla medlemmar.
§11 Nästa möte
Andreas meddelar kommande mötesdatum längre fram.
§12 Mötet avslutas
Andreas avslutar mötet

(mötesordförande)

(mötessekreterare)

