Protokoll Vallentuna Ridklubb Styrelsemöte
Tid: 2012-10-25
Plats: Veda
Möte nr: 11/12
Anna Berggren
Lotta Sunnberg
Eva Björsbo
Mia Bryngelsson
Louise Jansson
Pi Åhnberg
Malin Hamilton (ridskolan)-del av mötet
Frånvarande:
Magnus Hamilton (ridskolan)
Malin Isaksson
Helena Winter

1. Mötets öppnande:
2. Val av sekreterare:
a. Utsågs till Anna Berggren
3. Val av justerare:
a. Eva Björsbo och Lotta Sunnberg
4. Föregående protokoll:
a. Vi godkände föregående protokoll och det läggs ut på hemsidan.
5. Kassören rapporterar:
a. Kassan ligger enligt budget och på ett plusresultat.
b. OktoberDressyren blev också ett positivt resultat. Samtliga tävlingar följs upp för att
säkerhetsställa ett positivt resultat.
c. En ansökning har inkommit avseende licens, Madelene Hansing, 75 kr kommer att
återbetalas till medlemmen.
6. Ridskolans punkter:
7. Fokusområden
a. TÄVLING:
i. Klubbmästerskap, hopp 10 nov och dressyr 11 nov, inkl en middag kvällen
den 10 november. Malin Isaksson och Helena Winter har åtagit sig att ordna
med middagen. Gina har beställt pokaler och rosetter. Louise har intressanta
priser på gång som får vara hemliga
ii. Wow Cup den 25 november. Lagen själva är funktionärer. Kina Johannesson
är banchef. Lena Reher tar ansvar för Krubban. Efwa Nyman, Rebecca Kaiser
och Tannlund kommer.
iii. Allsvenskan 2013, sista anmälningsdatum är 30 september. Lena
Salin(hoppning) och Lotta Sunnberg(dressyr) skickar in laganmälan. Division 3
ponny och häst, tävlingar kommer att gå i mars och april för ponny och för
häst april och maj häst. 2012-01-05 beslutade VRK's styrelse att ryttare som
rider i ett lag får ett schabrak med VRK logga(max 5 st per lag),

anmälningsavgift samt startavgifter i lagklassen betalas av klubben samt att
om lagledaren ordnar någon sorts kick off kan 500kr/lag disponeras till
valfritt mot kvitto. Detta beslut kvarstår.
iv. Ponnycupen betalar startavgiften.
v. Vi har fått en förfrågan från Mats Eriksson på Ridsportsförbundet om att
hålla Lag SM 2013. Vi är väldigt glada för detta. Utmaningen vi har är
uppstallningen och utebanan. Lotta stämmer av med Robban angående
uppstallningen och återkommer till styrelsen för vidare beslut. Styrelsen
ställer sig positiva till att anordna SM även om det finns några utestående
frågor. Vi behöver omgående starta igång en AugustiDressyrgrupp för att
påbörja planeringen. Lotta tar ansvar för att sätta ihop en grupp, ca 5-6 st.
vi. Förslag att ha en dressyrtävling den 18 november, regional MSV C1 och MSV
C4, endast några deltagare. Tävlingen kommer att ansvaras av Lotta
Sunnberg och Malin Hamilton.
b. SPONSRING:
i. Louise har flera skyltar på gång för att sponsra. Louise har en plan för hur
detta ska se ut.
ii. Cygate hindret ska vara klart till Majhoppet 2013.
iii. Mia diskuterade kring altan och väggar nere vid utebanan. En auktion är på
gång i november. Ulf Sunnberg kan ge Mia de uppgifter som behövs.
c. MEDLEMMAR:
i. Inget nytt att rapportera. Uppdatering på hemsidan sker i samband med
årsbokslutet.
d. UTBILDNING:
i. Lotta kommer att skicka in ansökan till Idrottslyftet för en 3 dagars kurs i
mental träning för ryttare. Ansökan är godkänd och aktiviteter ligger på
hemsidan. Vi behöver få in fler ungdomar och vuxna till kursen.
e. TRÄNING:
i. N/A
f. ANLÄGGNINGEN:
i. Chefen för fritidsförvaltningen har återkommit efter påminnelse från Anna
Berggren. Mats Lennerthson återkopplade att fritidsförvaltningen har fått
uppdrag att komma med förslag till fritidsnämnden med hur vi går vidare.
Möte är bokat med Ridskolan med Fritidsförvaltningen den 7 november.
Kommunen ska återkomma med ett separat möte med klubben.
8. KRUBBAN:
a. Pi har gjort en uppdatering på alla mailadresser för lördagsgrupperna Häst och tittar
även på vilka ponnygrupper på lördag som är potentiella Krubbanskötare. Pi och
Lena Reher tittar på nytt schema inför VT-13 så ska det vara på rull inom kort.
Schemat ska vara klart november 2012.
9. BARN & UNGDOM:
a. Inget nytt förutom att samarbetet är i full gång avseende aktiviteter, månadsmöten
osv.
10. ÖVRIGA PUNKTER:
a. Städning av VRK’s lokaler, vi sätter upp ett schema för att städa i sekretariatet.

b. Förslag finns på att byta datum för Öppet hus på Veda till den 9 december istället i
samband med Ungdomssektionens julshow. Vi har fått ett bidrag på 10.000 kr via
Idrottslyftet. Projektet kommer att drivas av Louise Jansson och Eva Björsbo. Vi
kommer att ha ”Öppet Hus” på Veda där vi visar upp Vallentuna Ridklubbs (VRK) och
Vallentuna Ridskolas verksamhet. Vi kommer att ha ett fokus på barn och ungdomar
och målet är att nå ut till unga i regionen för att få dem att intressera sig för
ridsporten, bli medlemmar i VRK och börja rida på Veda. Vi vill också på ett lättsamt
sätt ge föräldrar och andra intressenter en inblick i barnens idrott. Vi kommer också
att uppmärksamma Ridsporten 100 år. Ett härligt förslag är framtaget och styrelsen
ser med stort engagemang och glädje fram till dagen.
c. Anna lägger ut en påminnelse om träningsbidraget.
d. Prisbilaga VRK-Vallentuna Ridskola ska omförhandlas samtidigt som vi ska diskutera
LOK-stöd och hur vi löser den frågan. Anna Berggren, Eva Björsbo och Malin
Hamilton tar ett möte vecka 44.
11. NÄSTA MÖTE:
a. Tisdagen den 11 november kl 18.30 hemma hos ordförande Anna Berggren.
i. Agendapunkter:
1. Planera årsmötet
2. Planering av ridskolecuper
3. Planera Krubban schema och övriga aktiviteter
12. MÖTETS AVSLUTANDE:

Ordförande
Anna Berggren

Sekreterare
Anna Berggren

Justerare
Eva Björsbo

Justerare
Charlotte Sunnberg

