Protokoll Vallentuna Ridklubb (VRK) styrelsemöte
Tid: 2011 04 19
Plats: Hemma hos Eva Björsbo
Möte nr: 04/11
Närvarande:
Charlotte Sunnberg
Malin Isaksson
Eva Björsbo
Helena Winter

Sofia Killander U-sek
Frånvarande:

Therese Wickström
Anna Berggren
Kerstin Degling
Helena Callvik U-sek
Malin Hamilton Vallentuna Ridskola

1 Mötets öppnande
Charlotte Sunnberg förklarade mötets öppnande
2 Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Eva Björsbo valdes att jämte Charlotte Sunnberg vice
ordförande justera dagen protokoll.
3 Val av sekreterare till mötet
Malin Isaksson valdes till sektererare.
4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

5 Kassören rapporterar.
-Eva har tagit fram ett underlag för reseersättning för styrelsens medlemmar.
-Eva har även tagit fram ett förslag för hur vi kan redovisa utlägg.
-Eva önskar ett förslag på rutiner för att ”banka” pengarna som finns i klubbens
kassaskåp.
-Malin har tagit fram ett förslag på reseersättning för de klubbmedlemmar som
representerar klubben vid tävling.
6 Protokoll på hemsidan
Malin uppdrogs att se över hur andra föreningar med liknande ägarförhållanden som
Vallentuna Ridklubb gör.
7 Ridskolans punkter
Ingen representant från ridskolan fanns närvarande.
8 Ungdomssektionens punkter.
-U-sek har delat ut olika ansvarsområden till sina styrelsemedlemmar.
-U-sek efterlyste en städdag på anläggningen.
-Usek önskar ha sin punkt tidigare på dagordningen, förslagsvis som punkt 5.
9

Status från respektive område
a. Tävlingsansvarig. Charlotte Sunnbergrapporterade angående de kommande
tävlingarna, Ridskole cupen, Påsksmällen, Runhoppet och augusti dressyren.
b. Utbildning . Charlotte Sunnberg kommer att delta vid en uppföljnings kurs
angående Grönt kort.
c. Ungdomsansvariga.
d. Informations ansvarig, logotype profilkläder. För att få en snabbare leverens av
klubbkläder, beställ i början eller slutet av månaden.
e. It stöd.
f. Medlemsansvarig. Malin rapporterade att arbetet med medlemsregistret
fortgår.
g. LOK-stöd. Helena rapporterade att arbetet med LOK stödet också fortgår.
h. Krubban/cafeterian.
i. Träningar. Magnus har fått en förfrågan om att hålla i ett dressyrläger veckan
innan augustitävlingarna. Programridning kommer att arrangeras den 24/5.

10 Avtal mellan Vallentuna Ridskola och Vallentuna Ridklubb
Alla styrelsens medlemmar uppdrogs att läsa igenom det befintliga avtalet och maila
varandra synpunkter på detta. Allt för att inte riskera att denna punkt hamnar i långbänk.
Avtalet behandlas således vidare vid nästa styrelsemöte. När ett färdigt förslag finns
lämnas detta till Ridskolans ägare för att dessa i lugn och ro ska ha möjlighet att komma
med sina synpunkter. Efter överenskommelse mellan båda parter tecknar man sedan ett
avtal .
11 Övriga frågor
-Planeringsdag 19/6 kl, 16 00.

-Cafeteria gruppen har satt ett datum för att träffas och gå i
genom hur uppfräschningen av cafeterian kommer att se ut.
-Alla uppmanades att hjälpa till med att ge information till hemsidan så att den hålls
levande.

12 Nästa möte
Tisdag 17/5 kl, 19 00 på Veda.
13 Mötets avslutande
Vice ordförandeavslutade mötet.
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