Styrelsemöte 2014-07-17
Närvarande:
Helena Astin
Hanna Fräjdin
Sofia Astin
Carina Lindberg
Elin Jibbefors
Anders Söderström Jibbefors
Håkan Örnefors
Maria Örnefors

§1 Mötets godkännande
Ordförande Helena Astin öppnar mötet
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§3 Genomgång av föregående mötetprotokoll
Föregående protokoll godkändes
§4 Tävlingsfrågor
 Utvärdering av tävling. Bra med starter. Bra stämning. Bra utvärdering av domare.
Parkeringen fungerade bra. Kolla över ansvarsposterna inför tävlingen. Våfflorna i
kiosken sålde inte så bra. Glass gick åt väldigt mycket. Brandslangen som gick sönder.
Skyltningen var bra, speciellt på söndagen.
 Underlaget. Behövs göra något, ev lägga på ett till lager. Ett nytt möte behövs med
kommunen samt med fotbollsklubben.
 KM. Inbjudan ska göras till km samt till pay and jump och dressyren. Hoppningen i
KM:et går i LD för ponny och 90 cm för häst. Dressyren rids i LC:1 för ponny och
LB:1 för häst. Start kl 11. Plockar fram hinder på torsdag 21 aug kl 18:00. Sista
anmälningsdag den 20 augusti. Domare behövs. Hanna ska dressyrdomare. Sofia är
speaker på hoppningen. Hanna fixar inbjudan. Carina har fixat pokaler till KM:et.
Carina inventerar vad som behövs köpas in till cafeterian och Hanna och Sofia köper
in.
 Björneborgsdagen. Carina har meddelat att klubben kommer delta och att det kommer
hållas hästaktiviter på idrottsplatsen.
 Arbetsdag i höst 4 okt kl 10:00. Kolla igenom materialen och fixa i ordning innan
nästa säsong. Datum och tid bestäms senare. Kolla om det går att fixa ett nytt
bevattningssystem. Balk till dörren vid hindrena. Eventuellt inköp av en egen grill till
klubben.
 Innan 31 augusti måste tävlingsdatumen vara klara inför nästa säsong.

§5 Kassörens rapport
Tävlingen gick plus. Övrigt oförändrat.
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§6 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit
§7 Övrigt
 Medlemsfest. Elin kollar om vi kan hyra lokal ute i skärgården samt underhållningen.
Preliminärt datum 30 augusti eller 6 september. Eventuellt beställa mat med kallskuret
från Maxi. Inbjudan behövs göras efter att datum är spikat.

§8 Nästa möte 2014-08-19

Ordförande
Helena Astin

_________________________

Protokolljusterare
Sofia Astin

___________________________
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