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Val av ordförande för mötet: Henrik Dahlborg
Styrelsens val av sekreterare för mötet: Fanny Bergman
Val av protokolljusterare för mötet: Lennart Björklund och Lisa Hermansson
Dagordningen fastställs
Det fastställs att mötet har blivit i laga ordning utlyst
Verksamhetsberättelsen läses upp. Den godkänns men kommer att kompletteras med ett
tillägg där det kommer att stå att Fanny Bergman och Ingrid Thelin genomgått en
utbildning för Grönt kort kurs ansvariga, genomfört en Grönt kort kurs med tillhörande
prov samt att Fanny Bergman och Lisa Hermansson påbörjat en Ungdomsledarutbildning
i tre steg. Den uppdaterade verksamhetsberättelsen kommer att finnas på hemsidan så
snart den är klar.
Revisionsberättelsen läses upp
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011
Beslut om antal styrelseledamöter samt suppleanter, vilket blir samma som föregående år
det vill säga fem styrelsemedlemmar samt två suppleanter.
Val av ordförande för föreningen: Henrik Dahlborg (omval 1 år)
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter:
Ledamot Fanny Bergman (omval 2 år)
Ledamot Ingrid Thelin (nyval 2 år)
Ledamot Lars Israelsson (1 år kvar)
Ledamot Lisa Hermansson (1 år kvar)
Suppleant Lennart Björklund (omval 1 år)
Suppleant Isabella Mattsson (nyval 1 år)
Val av revisor: Ulrika Dotzsky (omval 1 år) samt biträdande revisor: Anna Fredriksson
(nyval 1 år)
Det fastställs att vi ska ha samma antal ledamöter i valberedningen som föregående år det
vill säga två stycken. Val av dessa: Lotta Karlsson (omval 1 år) som är sammankallande
samt Carina Hellgren (omval 1 år)
Val av ombud till Ridsportförbunet och distriktens allmänna möten: Styrelsen får i uppgift
att välja ut ombud om detta skulle bli aktuellt
Fastställande av årsavgift för år 2013: 200 kr/enskild medlem samt 400 kr/familj, samma
som år 2012
Övriga frågor:
Det är ett problem att få in medlemmarnas hela person nummer, det vill säga inklusive de
fyra sista siffrorna. Vi måste ha hela personnummret för att få registrera medlemmar.
Medlemskort kommer att delas ut i år. Förhoppningen är att de ska vara smidigare att ha
med sig och visa upp på till exempel träningar och tävlingar än att man ska behöva hålla
koll genom en lista. Det diskuteras hur de ska skickas ut vilket också kommer att tas upp
på nästa styrelsemöte.
Engångsbetalning för användning av ridbanan diskuteras. Hur ska man betala? Ska det
ske genom en postlåda eller ett brevinkast? Idag finns det endast möjlighet att föra över
pengar via internet och det kan bidra till att många slarvar med betalningen. En första
åtgärd blir att sätta upp tydliga instruktioner vid ridbanan om hur betalningen går till väga
samt en uppdaterad medlemslista.
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Styrelsen har ett förslag på att en aktivitetsgrupp ska bildas i klubben med runt 6-10
deltagare. Dessa kan hålla i att planera och genomföra aktiviteter som till exempel
träningar och tävlingar som vi tidigare haft problem att hitta funktionärer till.
Förhoppningsvis är detta något som kan engagera medlemmar. Vi börjar med att lägga ut
en intressekoll på hemsidan samt facebook vilka som kan tänkas vilja vara med.
En fråga om vi ska anordna NH-träningar på ridbanan i vår kommer upp. Lennart pratar
med sin dotter om hon eventuellt kan tänka sig att hålla i dem.
Information går ut om att klubben inte får ge ut tävlingslicenser i år. Detta på grund av ett
nytt licenssystem som Svenska Ridsportförbundet har så för att få ge ut licenser måste
klubben anordna eller vara medarrangör till minst en tävling varje år. Det diskuteras om vi
ska vara medarrangör till någon annan klubbs tävlingar i år men bestämmer att vi börjar
med att kolla intresset för att lösa licenser bland medlemmarna.
Staketet runt ridbanan är helt ruttet och måste bytas så fort som möjligt. Henrik har kollat
på en lösning och ett alternativ är ett helt nytt plaststaket som är mer underhållsfritt än ett
trästaket. Det skulle dock kosta cirka 60.000 kronor vilket vi i dagsläget inte har råd med.
Söker man bidrag vill de oftast ha något i motprestation men eftersom inga pengar till det
finns kanske vi kan erbjuda arbetskraft. Henrik fortsätter kolla vidare i den frågan och vi
alla kollar även efter andra alternativ.
Hindermaterialet vid ridbanan sköts inte. En del hinder behöver bäras upp under tak och
måste stå där för att hålla för regn och vind. En städdag är planerad i vår och då sorteras
allt hindermaterial samt att övertydliga lappar sätts upp för att undvika slarv.
Flera medlemmar har efterlyst en Grönt kort kurs så Ingrid och Fanny kommer att köra en
i vår.
Mötet avslutas
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Ordförande Henrik Dahlborg
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Sekreterare Fanny Bergman
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Protokolljusterare Lisa Hermansson
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Protokolljusterare Lennart Björklund

