Härnösand 2020-03-11
Styrelseprotokoll fört vid Härnösands ridklubbs styrelsemöte 2020-03-11
Plats: Härnösand Hästsport Arena
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Andreas Hoff, Frida Hartelius, Liselott Häggblad Thunberg, Caroline Frank, Erika
Vesterholm, Marie Louise Lunneborg, Jesper Häggström.
På telefon: Maria Eddebo Persson
Frånvarande: Per Häggström
§1 Mötet öppnas
Andreas Hoff öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av ärendelistan, övriga frågor.
Ärendelistan fastställdes.
§3 Godkännande av föregående protokoll 1999-01-01
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. Kommande dagordningar får ett tillägg
gällande vad som behöver lyftas fram på hemsidan, ”Kort rapport från styrelsen”.
§4 Ungdom
Käpphästhoppningen var lyckad.
Årsmöte för ungdomssektionen behöver planeras omgående.
Styrelsen ska stötta och se till att det tillkommer nya ungdomar till ungdomssektionen.
§5 Info ridskolechef:
En ny B-ponny har köpts in som heter Kenny. Han fungerar mycket bra och är väldigt omtyckt. Rocky
är till salu och han ligger ute på annons för tillfället.
Just nu är det fullt i alla grupper och vi har en kö.
Sportlovsaktiviteterna var uppskattade. Nästa vecka är det teorivecka. Johanna Lassnack kommer
nästa vecka och det är fullbokat.
Härnösandshus har haft en genomgång av utrymningslarmet. Vi kan stänga av om det tjuter men vi
kan inte nollställa det. Vid ett kommande styrelsemöte ska vi gå igenom hur det handhas så att vi
sprider kunskaperna. Om det brinner måste man ringa brandkåren!
Vi har ett behov av en till D-ponny.
I ryttarsatsningen är det just nu 10 st, 8 juniorer och 2 vuxna. Flera som är på gång ut i tävlingar just
nu.
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Funderingar om vi ska ha föräldramöte? Syftet att informera om verksamheten och ge information
från styrelsen samt att få fler aktiva inom klubben. Hur når vi ut? Frida Hartelius och Erika
Vesterholm tar frågan vidare. Läggs in ”att-göra-listan”.
Till nästa möte tar vi upp delegationsordning (beslutsordning). Frida Hartelius skickar ut den inför
nästa möte.
§6 Info från AU:

Förslag om en affärsskola där vi gärna ser att ridskolechefen deltar.
Inga övriga frågor.

§7 Info från kassör:
Budgetföljsamheten ser bra ut. Ridskolechef jobbar på med obetalda avgifter. Till nästa möte
presenteras en årsprognos av kassör och ridskolechef. Vi behöver söka om mer LOK stöd och
påminner om att registrera alla LOK-aktiviteter. Ridskolechef kommer informera vid kommande möte
om hur en går tillväga för att registrera.
§8 Arbetsbeskrivning tävlingssektionen:
Marie-Louise Lunneborg och Frida Hartelius kontaktar Kia och jobbar vidare med formuleringarna i
dokumentunderlaget.
§9 Medlemsenkäten:
Frida Hartelius skickar ut den till medlemmarna. Den är sammansatt utifrån visionsmötet. Den går
iväg snarast möjligt.
§10 Rapporter:
a) Tävlingssektionen
Just nu finns ett stort behov av tävlingsboxar och det är tre meetings inplanerade. Vi
behöver en arbetsgrupp. Näta styrelsemöte tas beslut om kostnader och
tävlingssektionen tar fram underlag till detta med antal och pris.
b)

Cafeteria
Vi har köpt förkläden som vi har tryckt upp.

c)

Utbildning
Affärsskolan som planeras för ridskolechef. Finns en ridledarkurs och en förberedande
kurs för ridledare. Frida Hartelius kollar med ridskolechef.
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d)

Externa relationer
Sponsorrelationer behöver utvecklas. Vi har eventuellt en sponsor som är intresserad av
att ha ett hinder.

§11 Arbetet framöver – organisation och arbetsgrupper
Fundera till nästa gång vilka som ska jobba i olika arbetsgrupper. Vilka förväntningar har vi på
grupperna?
§12 Övriga frågor
Ett tillfälle med ryttarfys i kombination med hovslagare är planerat för klubbmedlemmarna.
Frida Hartelius jobbar vidare med att undersöka en ny sekretariatbyggnad.
§13 Nästa möte
5 april kl 17:00 med tillhörande middag.
§14 Mötets avslutande
Andreas Hoff avslutade mötet.

__________________________________
(mötesordförande)

_______________________________
(mötessekreterare)

