Aspeboda Ridklubbs Styrelsemöte den 26 april 2010
Närvarande: Isabella Matsson, Lennart Björklund, Karin Sjögren, Henrik Nordqvist, Lars
Israelsson och Fanny Bergman.
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Bevattningen av ridbanan diskuteras. Steg ett är att få ut slangen cirka 50 meter vilket
måste undersökas vad det kan kosta. Fanny får i uppgift att prata med Gunilla om Stefan
känner någon som kan hjälpa till och fixa det. Karins pappa kan sedan hjälpa till att fixa
så att det kommer vatten i slangen/pumpen.
Staketet som är i dåligt skick är i behov av att bytas. Henrik får i uppgift att undersöka
vilka bidrag som kan sökas till detta.
Underlaget på ridbanan diskuteras. Det är okej så länge banan sköts. Henrik kommer att
sladda banan cirka en gång i veckan i fortsättningen samt innan tävlingar/andra speciella
aktiviteter.
Det behövs sätta upp nya lappar om både att man ska släcka lyset efter sig samt plocka
undan hindren efter sig. Fanny får i uppgift att fixa dessa.
Hindren diskuteras. Lars och Henrik får i uppgift att kolla upp ifall det gamla klubbhuset
skulle gå att flytta för eventuell hinderförvaring i framtiden. På städdagen får samtliga
vara med och se över vilka hinder som ska bäras upp under tak. De hinder som det är mest
akut med som kan bli förstörda av regn får Henrik i uppgift att flytta upp så fort som
möjligt.
Det kommer upp en idé om att ha en timer på elskåpet eftersom det tidigare har varit
problem med folk som inte släcker efter sig. Henrik kollar upp vad det skulle kosta/ om
någon eventuellt vill sponsra med det.
Henrik får i uppgift att till nästa styrelsemöte kolla upp vad klubbens försäkringar täcker.
Den lilla ”extra kassan” som klubben har måste man få bättre koll på. Lars kommer att ha
den i fortsättningen.
Lotta tar hand om bokningar av ridbanan i fortsättningen.
Lennart tar reda på tills nästa styrelsemöte angående City Gross kvittona, hur man kan
lämna in dem osv.
Det bestäms att ett möte/varannan månad är lagom att ha. Dock blir nästa möte redan om
en månad då det är mycket saker som måste kollas upp och kommas igång med.
Nästa styrelsemöte: måndagen den 31 maj 2010 hos Henrik.
Mötet avslutas.

