Styrelsemöte VBR 100822
Närvaro: Marita Sandén, Mia Ullenby, Håkan Andersson, Sven Strandh, Gunilla Grimståhl, Emma Erlandsson,
Helena Östblom, Johanna Gustafsson, Raimo Hänninen, Kjell Hillblom, Helena Svensson
Plats: SCA Bangårdsgatan
§1
Mötet öppnas.
Marita Sandén
§2

§3

§4

Föregående mötets protokoll.
– Genomgången och godkänd.

Marita Sandén

Kassarapport.
-

Inga större förändringar under juli månad

-

För närvarande har vi ca 700tkr i kassan

Rapport övriga kommittéer och sektioner.
Ungdomssektionen:
- Sektionen har planerat att genomföra Lilla Hoppet, Spökrundan,
Tomtetåget samt Julshowen under hösten.

Gunilla Grimståhl

Emma Erlandsson

Tävlingssektionen:
- Derbyt blev inställt p.g.a. för få anmälningar.
Dressyrsektionen:
- Ingen representant närvarande
Sponsorskommittén:
- Ingen representant närvarande
Föräldrakommittén:
- Ingen representant närvarande
Handikappridning:
- Ny handikappdag planerad till den 28 augusti

Kjell Hilblom

Utbildningsansvarig:
- Ingen representant närvarande
Klubbkommittén:
- Ingen representant närvarande
Kök- och kioskkommittén:
- Ingen representant närvarande
§5

Rapport från Ridlärare:
- Lektionsplanering pågår. Troligen ny grupp onsdagar.
-

Liten kö till ridskolan. Alla kommer att få plats.

-

Rutinerna och schema för helgtjänsterna måste spikas.

-

Kerstin efterlyser fler aktiviteter mot skolor och företag etc.

-

Kerstin efterlyser även ett beslut ang. uppstallningsavtalen. Kerstin vill få
möjlighet att ge kommentar innan beslut. Helena S genomför beslutad
ändring ang. foder och skickar den senaste versionen till Kerstin.

-

Det kommer att fattas ytterligare några sadlar inför terminen.

Emma Erlandsson

§6

Övriga frågor:

–

–

–

Beslut om löner till vår personal
Det beslutades att tillmötesgå Kerstins lönekrav

Marita Sandén

Det beslutades att de hästar som tas över från Sörsjöridcenter tas över utan
vetrinärbesiktning. Två av hästarna, Tamir och Welsa, tas över på prov då
status är tveksam. Beslut om övertagande tas efter 3 månaders verksamhet.

Marita Sandén

Insläpp av hästar. Hur ser planeringen ut och måste vi tillsätta mer resurser.
Kerstin får lov hyra in Emma om för att täcka upp för att få planeringen av
Mia Ullenby
insläppet att fungera.

–

Telefon till ridskolan, fast och mobil.
Det beslutades att Håkan A ordnar med telefoner och abonnemang.

–

Betalning av övertagen utrustning
Det beslutades att nu övertagen utrustning skall betalas till Björn Carlsson

Marita Sandén

–

Hur kan vi öka våra intäkter?

Marita Sandén

Arbetsbeskrivning för ridskolechefen, ansvarsbeskrivning, befogenheter,
och målsättningar etc.
Funktionsbeskrivningen är färdigt och avtalet skall skrivas på av bägge
parter.

Mia Ullenby

–

–

–

Stallvärdssystemet, regler och ersättning. Det beslutades om att vi behöver
10 st vuxna helgvärdar. Dessa erbjuds 50% rabatt på ridskoleavgiften mot
att de tar hand om stallskötseln lördagar d.v.s. ca. gånger per termin och
person. Privatryttarna skall sedan ta hand om söndagarna. Alla medlemmar
erbjuds att delta i mån av plats. Styrelsen och ridlärarna hjälps åt att hitta
lämpliga kandidater.

Marita Sandén

Status av uthyrning av stallplats till privathästar. Vad är klart resp. oklart?
Vi skall annonsera efter fler privatryttare på anslagstavlan i stallet samt på
Blocket. Vår gamla traktor skall också sättas ut på Blocket.

–

Nattvandringen.

–

Arbetsförmedlingen. Helena har träffat arbetsförmedlingen. De kommer att
återkomma med besked om vi skulle kunna får en praktikant eller dyl.

–

Gunilla Grimståhl

Mia Ullenby &
Håkan Andersson

Beslut om uthyrningspriserna. Vi sänker priset tillfälligt för att se hur våra
kostnader och intäkter faller ut under hösten 2010. 2000kr för ponny och
2300 för häst.

-

Avfallshantering på anläggningen
Sven föreslår att vi hyr en större permanent container för placering intill
gödselcontainern. Detta godkändes av styrelsen.

-

Det behöver fyllas på med träflis i stora ridhuset. Detta godkändes.

Helena Östblom

Marita Sandén

Sven Strandh
19 september, Helena Ö fixar fika
17 oktober, Kjell fixar fika
21 november, Emma fixar fika
28 december, (budgetmöte) Håkan fixar fika

Marita Sandén

30 januari 2011, Mia fixar fika
§7

Mötet avslutas.
–

Marita

Värnamo 100822
………………………………………..
Håkan Andersson

………………………………………….
Marita Sandén, ordförande

