Protokoll Vallentuna Ridklubb Styrelsemöte
Tid: 2012-07-25
Plats: Veda
Möte nr: 8/12
Närvarande:
Anna Berggren
Lotta Sunnberg
Eva Björsbo
Helena Winter
Mia Bryngelsson
Malin Hamilton (ridskolan)
Magnus Hamilton (ridskolan)
Frånvarande:
Louise Jansson men vidtalade före mötet
Pi Åhnberg men vidtalade före mötet
Malin Isaksson men vidtalade före mötet
1. Mötets öppnande:
2. Val av sekreterare:
a. Utsågs till Anna Berggren
3. Val av justerare:
a. Lotta Sunnberg och Eva Björsbo
4. Föregående protokoll:
a. Protokoll nr 7 godkändes. Protokoll nr 6 saknas fortfarande pga datorkrasch.
5. Kassören rapporterar:
a. Eva redogjorde för ekonomin och att hon löpande lägger in samtliga intäkter och
kostnader i resultatet och vårt utvecklade sätt att beräkna kostnader som baserar sig
på våra beslut. Det ger oss i styrelsen en bra kontroll över helheten. Våra två stora
tävlingar under sommaren och våra tävlingar under hösten kommer förhoppningsvis
ge oss ett positivt resultat vid årets slut.
6. Krubban:
a. Vi behöver en ny lösning innan Kerstin avgår i samband med årsmötet. Därför
beslutar en enhetlig styrelse att det löpande inköpsansvaret övertas av ny medlem
redan till hösten 2012. Helena och Malin I utsågs att prata med Kerstin om detta.
b. Krubban kommer att bemannas på lördagar fr o m hösten 2012, ett separat schema
kommer att tas fram.
c. Tävlingssektionen tar ansvar för att köpa in och ansvara för serveringen.
7. AugustiDressyren
a. Genomgång av funktionärsschema, behöver justeras, senaste exemplaret skickat till
Helena Winter.
b. Hämtning av vagnar och ev blommor görs av Louise och Tommy B, fredag kl 9-10
c. Lämning av vagnar och ev blommor Ella Gård görs på måndagen 9-10 av ev Ulf och
Krister.
d. Louise kontaktar Ella Gård för växter.
e. Växelkassa ombesörjs av Eva Björsbo
f. Transporter 4 st, Lotta stämmer av detta.

g. Speaker sitter i Hamiltons lastbil
h. Krubbansvariga herr Sunnberg och herr Noreskog, kommer planera helgens
matsedel.
i. Let’s talk HIV insamling:
i. Bössor vid parkeringen
ii. Ponnyridning
iii. Dennis Camitz ca 14.00-14.30, lunchen ska kosta lite extra den dagen och
överskottet ska gå till insamlingen.
iv. Lotteri, lördag och söndag. Louise tar fram priser.
j. Middag för funktionärerna ska hållas efter prisutdelningen på lördagen ca kl 20.00
i. Inköp av mat får fixas av Sunnberg och Noreskog
ii. Middagsgruppen ordnar dukning och servering, Anna B och Helena W mfl.
8. NÄSTA MÖTE:
a. Torsdagen den 30 augusti kl 18.00-20.00 på Veda.
9. MÖTETS AVSLUTANDE:

Ordförande
Anna Berggren

Sekreterare
Anna Berggren

Justerare
Vice ordförande Lotta Sunnberg

Justerare
Kassör Eva Björsbo

