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Vi går igenom året som varit. Vi räknar in alla tävlingar vi anordnat och möten vi haft med
styrelsen.
Lars går igenom ekonomin och ser en positiv utveckling av klubbens kassa. Vi har lyckats vända
en konkurshotad ridklubb! Vi har nu ca 22 000kr på kontot. Till stor del är det vi själva som
bidragit till detta tack vare våra tävlingar och aktiviteter. Vi har dock även fått in de så
välbehövliga bidragen från kommunen detta år. Bidragen var på sammanlagt 8500kr. Lokstöd
har vi också fått på ca 1100kr.
Det blev bestämt att köpa en ny lamineringsmaskin, då den gamla slutat att fungera.
Vi har diskuterat medlemshantering och bestämt att tillverka medlemskort inför 2012.
Medlemshanteringen i Idrott Online diskuterades också. Vi undersöker ifall det finns möjlighet
att gå en kurs i ämnet. Vi bestämde också att Henrik skulle göra medlemsutskick via post som
förra året. Det kostade en slant med kuvert och porto men det lönade sig bland annat iform av
bättre och snabbare medlemshantering men även viktig information till medlemmarna. Inför
2012 är det viktigt att få ut informationen angående höjd medlemsavgift.
Vi har under 2011 ökat medlemsantalet från 42 till 67. Dettta gäller betalande medlemmar med
fullständigt personnummer.
Vi diskuterade möjligheten att göra det lättare att engångsbetala för att använda ridbanan av
icke medlemmar. Postlåda med lås eller fack i dörren till klubbstugan diskuterades. Vi tar med
oss frågan till årsmötet.
Lisa vill öka gemenskapen i klubben och föreslog att vi skulle skapa en ”aktivitetsgrupp” eller
liknande. Alla i styrelsen håller med om att vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i våra
aktiteter. Det kan vara enkla uppgifter som att hjälpa till vid tävlingar till att engagera sig i en
eventuell UngdomSektion eller framtida styrelser.
Ingrid ska undersöka om det kan finnas intresse för en eller flera Grönt Kort kurser 2012.
Lisa och Ingrid vill införa någon form av förskottsbetalning till våra tävlingar. Det skulle ge
klubben trygghet vid eventuella inställningar när vi exempelvis hyr ett ridhus.
Henrik skriver en verksamhetsberättelse och mailar alla i styrelsen innan årsmötet för eventuell
justering.
Ingrid bakar någonting inför årsmötet och Henrik köper kaffe, saft och the.

