Protokoll Vallentuna Ridklubb (VRK) styrelsemöte
Tid: 2011 08 09
Plats: veda
Möte nr: 06/11

Närvarande:
Anna Berggren ordförande
Charlotte Sunnberg
Malin Isaksson
Eva Björsbo
Helena Winter
Sofia Killander U-sek
Helena Callvik

Frånvarande:

Kerstin Degling
Malin Hamilton Vallentuna Ridskola

1 Mötets öppnande
Anna Berggren förklarade mötets öppnande. Anna informerade om att mötet skulle hållas
i en förkortad version.
2 Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Eva Björsbo valdes att jämte Anna Berggren ordförande
justera dagen protokoll.
3 Val av sekreterare till mötet
Malin Isaksson valdes till sekreterare.
4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4 Ungdomssektionens punkter
-Bordlades till nästa styrelse möte.
6 Ridskolans punkter
-Ingen från ridskolan närvarande.
7 Kassören rapporterar
-Klubben har 118 000 på kontot.
-Eva kommer att sätta upp nya konton allt efter hur behovet ser ut.
-Klubben har numera tillgång till en servicebox för att kunna banka klubbens pengar.

8 Dressyrstaket
-Styrelsen beslöt att klubben köper 2 uppsättningar dressyrstaket.
9 Status från respektive område
a. Tävlingsansvarig. Charlotte Sunnberg rapporterade.
– Det mesta angående Augustidressyren är klart. Imorgon Onsdag hålls ett
informations möte med funktionärerna.
b. Utbildning .
c. Träningar, styrelsen beslöt att bifalla den bidragsansökan som inkommit från
Hanna Rydström. Eva ser över vilka som var med på hoppryttarnas kick off.
d. Ungdoms ansvariga
e. It stöd. Styrelsen beslöt att köpa en laserskrivare med scanner funktion.
f. Medlemsansvarig.
g. LOK-stöd. Helena rapporterade att arbetet med LOK stödet fortgår. Det ska
vara inlämnat på måndag 15/8. Helena flaggade också för att hon inte kommer
att kunna göra LOK stöden för höstterminen.
h. IT-stöd Xenophon.
i. Krubban/cafeterian.
10 Avtal mellan Vallentuna Ridskola och Vallentuna Ridklubb
Avtalet ska idagarna signeras. Anna Berggren och Charlotte Sunnberg signerar det från
klubbens sida.
11 Övriga frågor.
Då det är svårt att hinna med att jobba med alla frågor som dyker upp, beslöt styrelsen att
dessa frågor skall prioriteras.
 Kontakten med kommunen, Anna Berggren
 Bidrag/ utbildning, Eva Björsbo, Malin Isaksson
 Tävling, Charlotte Sunnberg, Helena Winter
12 Nästa möte
6/9 klockan 19 00 på Veda.
13 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Malin Isaksson
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Justerare

Eva Björsbo

