Protokoll Vallentuna Ridklubb styrelsemöte
Datum: 2014-11-25 kl. 18.30
Plats: Veda
Möte nr: 10/14
Närvarande:
Charlotte Sunnberg
Nicole Auld
Kerstin Månsson
Jennie Noreskog (Usek)
Eva Björsbo
Caroline Davidsson
Louise Jansson
Frånvarande:
Gitt Karlsson
Malin Hamilton (Ridskolan)
Magnus Hamilton (Ridskolan)
Madeleine Hansing
Catharina Noreskog
Pi Åhnberg
Anna Salander
Maria Croon

1.

Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
Charlotte öppnade mötet.

2.

Val av justerare.
Louise Jansson valdes att justera protokollet.

3.

Föregående protokoll
Föredrogs och godkändes.

4.

Useks punkter
Stall KM har precis genomförts av USEK. I helgen kommer årets sista skötarmöte och
skötarkurs hållas. Fullt fokus på julshowen nu, det mesta är klart. Hedda Aspheim och
Caroline Davidsson har nu gått klart Ungdomsledarkursen. Linn Carlsson och Linnea
Smith har gått klart Förberedande ungdomsledarkursen.

5.

Ridskolans punkter
Ingen från ridskolan närvararande.

6.

Ekonomi
Eva går igenom ekonomin.

7.

Status från respektive fokusområde:
En rapport angående vad varje grupp har jobbat med inom sitt fokusområde ska
skickas till Charlotte en vecka innan varje möte.
a) Tävling (framtida tävlingar, inköp etc.)
De tävlingar vi har ansökt om har vi fått godkänt på.
12 april – Div 2 hästdressyr
26 april – Div 3 hästdressyr
27-28 juni – Runhoppet
Hur ska vi få fler funktionärer till tävlingarna? Frågan ska tas upp på årsmötet.
b) Lok stöd
Kerstin har varit på SISU och pratat om SISU-bidrag.
c) Utbildning
Inga fler utbildningar inplanerade just nu. Intyg från utbildningar måste samlas in så
att bidrag från kommunen kan betalas ut.
d) Krubban
Krubban rullar på.
e) Föräldragruppen
Sköter biljettförsäljning, krubban och luciatåget på själva showen.
f) Medlemsregistret
Uppdateras kontinuerligt.
g) Sponsring
Vi har väldigt fina priser. Tanken är att vi ska skicka ut ett brev till olika sponsorer i
början av året så de vet när vi ska ha våra tävlingar och kan planera i förväg, så vi kan
sälja in sponsorer långt innan.
h) Hemsidan och kommunikation
Amanda fortsätter att jobba på med hemsidan. Spännande adventskalender kommer
med start 1 december.

8.

Övriga frågor
Årsmöte är planerat till 14 februari, start med fördrink kl. 16.30.

9.

10.

Nästa möte
Tisdag den 16 december kl. 18.30.
Tisdag den 20 januari kl.18.30
Avslutning
Charlotte avslutade mötet.
Tack för go’ fikat Charlotte!! – som också städar klubbrummet en gång/veckan till
nästa styrelsemöte som äger rum tisdagen den 16 december kl. 18.30.

Sekreterare
Nicole Auld

Justerare
Louise Jansson

Ordförande
Charlotte Sunnberg

