Styrelsemöte VBR 101017
Närvaro: Marita Sandén, Mia Ullenby, Håkan Andersson, Sven Strandh, Gunilla Grimståhl, Emma Erlandsson,
Helena Östblom, Johanna Gustafsson, Raimo Hänninen, Kjell Hillblom, Helena Svensson, Kerstin Jacobsson
Plats: SCA Bangårdsgatan
§1
Mötet öppnas.
Marita Sandén
§2

§3

§4

Föregående mötets protokoll.
– Genomgången och godkänd.

Marita Sandén

Kassarapport.
-

För närvarande har vi ca 750 tkr i kassan

-

Följande hästar är nu försäkrade av oss: Prickas, Donald, Jack, Pia, Lee,
Julia, Indir, Couqeto

-

Utbetalning av licensavgifterna till funktionärer görs efter uppvisande av
ifyllt och godkänt funktionärskort, i samband med tävlingar på Sörsjö.

Rapport övriga kommittéer och sektioner.
Ungdomssektionen:
- 20 anmälda till Spökrundan 30—31 oktober
Tävlingssektionen:
- Vi behöver vara flera som hjälper till att bygga bana till våra tävlingar
Vi uppmanar tävlingsryttarna och deras anhöriga att komma och hjälpa till
-

Adventshoppningen går av stapeln den 28/11

Dressyrsektionen:
- Inget att rapportera

Gunilla Grimståhl

Helena Svensson

Emma Erlandsson

Helena Svensson
Marita Sandén
Kerstin Jacobsson

Sponsorskommittén:
- Ingen representant närvarande
Föräldrakommittén:
- Ingen representant närvarande
Handikappridning:
- Ingen representant närvarande
Utbildningsansvarig:
- ?
Klubbkommittén:
- Vi planerar för ett firande av 60-årsjubiléet i samband med årsmötet nästa
år.

Marita Sandén

Kök- och kioskkommittén:
- Ingen representant närvarande
§5

Rapport från Ridskolan:
- Första omgången av ridskolekuppen går av stapeln på Isaberg 24 oktober.
4 ryttare från våra Stallvärdar kommer att vara med och delta.
-

Vi har 3 sökande som vikarier under Carolinas ledighet.

Kerstin Jacobsson

§6

-

Foderstaten för lektionshästarna stämmer inte i pärmen och på skyltarna i
stallet. Detta måste rättas till.

-

Vi behöver utreda vilka boxar och spiltor som våra hästar skall så i för att
följa alla regler om storlek på spiltor m.m.

Mia Ullenby

Övriga frågor:
Marita Sandén

-

Köp av Belina,
Styrelsen tog beslut om att köpa hästen. Priset är 18 500 inklusive sadeln.

-

Köp av Windy.
Säljaren begär 20 000kr. Styrelsen tog beslut om att genomföra köpet för
begärt pris.

Marita Sandén

-

Stalltjänst Jul och Nyår. Emma Erlandsson

Marita Sandén

-

Personal genom arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen och Värnamo Arbetsmarknaden har inte hittat någon
person som skulle kunna vara lämplig som hjälp till stalltjänsten. Däremot
har de eventuellt hittat någon som skulle kunna vara lämplig till kontor
eller cafeterian.

-

Medlemsregistret. Vi behöver uppdatera medlemsregistret. Håkan och
Gunilla går tillsammans igenom och uppdatera registret.

Håkan Andersson

-

Bostad Ridlärare.
Vi kan erbjuda ett rum i Gula Villan till ridlärare. Hyran bestämdes vara
1000kr per månad.

Marita Sandén

-

Hemsidan. Emmely Ärleryd (emily_arleryd@hotmail.com) har erbjudit sig
att ta huvudansvaret för att hålla våran hemsida uppdaterad.

Håkan Andersson

-

Värme i Gula Villan. Det bestämdes att Oljetanken skall fyllas och att elpatronen ej skall användas. Raimo beställer oljan.

Raimo Hänninen

-

Täckeshängare. Mia och Emma har tagit fram ett förslag på lämpliga
täckeshängare. Det beslutades att köpa in en st per box.

Emma Erlandsson
/Mia Ullenby

-

Sjukhagen behöver åtgärdas. Vi skulle vilja bygga en till två permanenta
Mia Ullenby
sjukhagar med riktiga staket. Frågan om var den skall vara behöver utredas.

Helena Östblom

21 november, Emma fixar fika
28 december, (budgetmöte) Håkan fixar fika
30 januari 2011, Mia fixar fika
§7

Mötet avslutas.
–

Marita

Värnamo 100919
………………………………………..

………………………………………….

Håkan Andersson

Marita Sandén, ordförande

