Styrelsemöte 2014-01-12
Närvarande: Carina, Helena, Anna-Karin, Anders, Elin, Vicky, Håkan, Maria
§1 Mötets godkännande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll ok.
§4 Tävlingsfrågor
Man måste gå repetition för att få fortsätta anordna grönt kortkurs. Helena har svårt att gå på
repetitionen då det är på dagtid.
Det är nya regler ang. tillverkarmärkning på tävlingskläder från och med 2014 - vi mailar
denna information till medlemmarna.
Vi behöver beställa nya bommar, Hinderfixaren är just nu vilande. Carina undersöker om det
går att köpa via henne ändå eller om det finns någon annan leverantör, vi behöver 15 st, helst
grundmålade och 10 st 2:a sortering.
Vi behöver nya regnjackor till funktionärer. Elin undersöker detta. Carina undersöker om det
finns att få från Nordea.
Maria bokar banbyggare och gör proppar till vårens hopptävling.
Vicky pratar med Maria i Niklasdam om möjlighet att ha sommarens dressyrtävlingar hos
henne.
Helena söker dispens för hopptävlingarna.
§5 Kassörens rapport
Ekonomin är bra. Det finns fortfarande 25 osålda biljetter till GHS. Vi behöver få ut inbjudan
om resan på Värmlands ridsportförbund. Anna-Karin sätter upp lapp hos sig.
§6 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
§7 Övrigt
Anna-Karin tog upp Ridborgarmärkestagning och anmälde att hon är intresserad av att hålla i
det.
Vicky och Tuttan avslutar sina åtaganden i styrelsen. Vi föreslår Sofia Astin och Lena Nyman
som nya styrelsemedlemmar. Sofia har redan tackat ja och Maria frågar Lena om intresse
finns.
Vicky meddelade att hon inte kommer slutföra sin banbyggarutbildning och frågade om hon
ska betala tillbaka avgiften. Vi beslutade att hon inte behöver det.

Christinehamns Häst & Ponnyklubb
www.chpk.se

Anna-Karin undersöker klubbjackor.
Vi ska begära offert för ridbanebygge av Björneborgs Gräv och Entreprenad AB.

§8 Nästa möte prel. 2014-02-16 kl 10,00 hos Elin och Anders.

Ordförande Helena Astin

Protokolljusterare Elin Jibbefors
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