Bratteborgs Ryttarsällskap
Styrelsemöte 090903
Tid: Kl: 18.30 Plats: Krubban
Protokoll
Närvarande: Anki Augustsson, Lena Nork, Richard Nork, Per Oscarsson, Susanne Håkansson, Eva
Larsson.
Frånvarande: Ulf Abrahamsson, Annah Persson, Claes Paulsson.
§115
Öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§116
Konstituerande av styrelsen
Se separat Protokoll
117
Beslutsmässig
Styrelsen är beslutsmässig
§118
Dagordning
Dagordningen godkändes.
§119
Offert uteridbana
De 4 offerter som kommit in gicks igenom.
Sandahls: bana 328.750:- ink moms samt dikning 51.450:- ink moms totalt 380.200:Topiro: allt ink moms 468.750:Forserums Betong: grus 152.500:- övrigt 208.750:-, totalt 361.250:Svenningsons: banan 194.500:- ink moms, dikning och rör frostfritt 21.000:-, totalt 215.500:Styrelsen beslutade enhälligt att anta Svenningsons offert.
Klubben begär lån på 250.000:- av banken. Klubben ska ha rätt att amortera utöver amorteringsplan
när klubben anser sig kapabla till det. Lånet bör löpa på 20 eller 25 år.
§120
Manegeavgift 2010
Familj helår 1.800:Familj halvår 1.100:Enskilt helår 1.350:Enskild halvår 800:Hästskötarkort halvår 300:Ridning av hyrd lektionshäst 20:-/timma.
Bokning av hela ridhuset 200:-/timma. Bokning ska ske minst en vecka i förväg.

Straffavgift kommer att tas ut av den/de som utnyttjar ridhuset utan att ha erlagt manegeavgift.
Straffavgiften är 1.200:-.
§121
Inbetalningskort
Richard ordnar med inbetalningskort till medlemmarna.
§122
Medlemskort och manegekort
Vi ska ha medlems- och manegekort i olika färger för helår och halvår. Korten utfärdas av Richard
efter att han har noterat respektive inbetalning. Korten kan hämtas hos Eva. Dessa kort införs 2010.
§123
Ridskolan
Ridskolan vill få en del av hemsidan för meddelande, Richard ordnar den saken.
Ridskolan byter lördagen den 12:e sept mot söndagen den 13:e sept för knatteridningen på
förmiddagen.
§124
Tävlingar under 2010
27:e mars hoppning ponny
28:e mars hoppning häst
12:e juni hoppning ponny
13:e juni hoppning häst
28:e augusti hoppning ponny
29.e augusti hoppning häst
2:e oktober hoppning ponny
3:e oktober hoppning häst
Samtliga hoppningar är lokala tävlingar.
6:e mars dressyr ponny
7:e mars dressyr häst
31:e jul dressyr ponny
1:e augusti dressyr häst
§125
Ansvarsområden tävlingar
Servering och kiosk : Camilla Levinson
Parkering : Anki Augustsson
Banpersonal : Monica Dalengård
Domartornet : Lena Nork
Tävlingsledare : Eva Larsson
In- och utsläpp: Eva Larsson
Sekretariatet:- Richard Nork
§126
Fredagshoppningar
Richard tar fram en lista för medhjälpare på klubbens fredagshoppningar.
Eva kollar med Lasse Berglund vilka dagar han kan i höst

§127
Mål BRS 2010
Domartorn
Bevattning utebanan
Parkering
Underlag ridhus
Bevattning ridhus
Medlemsrekrytering
Marknadsföra klubben
§128
Övriga frågor
Sandra och Anna får rasta ridskolans hästar vid enstaka tillfällen ur säkerhetsaspekten för eleverna. De
hjälper även till med harvningen vid behov.
Klubben sponsrar dressyrlaget med brodyr på västarna, ca 140:-/väst.
§129
Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 22:e sept i Krubban kl 18.30.
§86
Avslutande
Ordföranden tackade för idag och förklarade mötet avslutat.
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