Styrelsemöte VBR 110130
Närvaro: Marita Sandén, Mia Ullenby, Håkan Andersson, Sven Strandh, Gunilla Grimståhl, Emma Erlandsson,
Emma Karlsson, Helena Östblom, Johanna Gustafsson, Raimo Hänninen, Kjell Hillblom, Helena Svensson,
Kerstin Jacobsson
Plats: SCA Bangårdsgatan
§1
Mötet öppnas.
Marita Sandén
§2

§3

Föregående mötets protokoll.
– Genomgången och godkänd.
Kassarapport.
-

§4

Marita Sandén

Januari är änne ej bokförd.
I kassan har vi nu ca 300tkr
Vi behöver hålla ner kostnaden så mycket vi kan.

Rapport övriga kommittéer och sektioner.
Ungdomssektionen:
- Sektionen har nu bytt ordföranden till Emma Karlsson
Tävlingssektionen:
- Inget att rapportera
- Skall vi ha kvar vår funktionärsförmåner så som de ser ut idag
Förslag: För 2011 gäller följande:
Klubben bjuder på lunch alt. fika vid i samband med tävlingar. I slutet av
året har vi en funktionärsmidag där klubben bjuder på mat och dryck.
Anmälningsavgifter till lagtävlingar och förklasser betalar klubben.
- Vi skall ha Division 1 ponnyhoppning den 6 mars.
Dressyrsektionen:
- Vi skall ha Division 3 Dressyr den 20 mars.

Gunilla Grimståhl

Emma Erlandsson

Marita Sandén

Kerstin Jacobsson

Sponsorskommittén:
- Ingen representant närvarande.
Föräldrakommittén:
- Ingen representant närvarande
Handikappridning:
- Vi fick inte det bidrag vi sökte från Victoriafonden

Maria Sandén

Utbildningsansvarig:
- Smålands ridsportförbund har haft en repetitionskurs för domare där Helena Helena Svensson
deltog.
Bl.a. tog man upp att det är ett absolut krav att boxarna töms på spån i
samband med uppställning.
- Kerstin skall gå överdomarkursen tillsammans med Frida Johansson och
Ingela Johansson på Scandinavium i Göteborg
Klubbkommittén:
- Ingen representant närvarande
Kök- och kioskkommittén:
- Ingen representant närvarande

§5

§6

Rapport från Ridskolan:
- Kerstin har fått en förfrågan om vi vill köpa Alcatras för 14 000. Hästen
fungerar bra i undervisningen och Kerstin rekommenderar att vi fullföljer.
Styrelsen beslutade att vi köper hästen efter godkänd besiktning.
-

Kadett ser ut att klara sig bra. Just nu är han inte halt, och han kommer
kanske att kunna komma tillbaka till lektionerna igen .

-

Vi har två nya fredagsgrupper och Frida har startat upp voltigeträningarna
igen.

Kerstin Jacobsson

Övriga frågor:
-

-

Håkan skickade ut ett mail från förbundet där man föreslog en förändring i
ryttarlicensens finansiering. Licensen föreslogs bli den samma för samtliga
ryttar. Styrelsen tycker att förslaget innehåller positiva idéer, men att det
slår för hårt mot ridskole- och hobbyryttare. Marita tar upp detta med Ylva
Larsson.
Hästarna får inte stå uppbundna mer är 16 timmar per dygn. Detta måste vi
ta hänsyn till för våra ridskolehästar.
Kerstin kommer att försöka justera våra anställdas schema så att vi kan
följa reglerna så väl som möjligt.

-

Priset för klubbhoppningarna kommer att justeras till 60kr för privatryttare
med egen häst. För ryttare som rider på ridskolans hästar kommer priset
vara oförändrat 80kr.

-

Datum för årsmötet bestämdes till den 18 mars kl 18:00 Prel. Gula Villan.

Håkan Andersson

Helena Svensson

Emma Erlandsson

Marita Sandén

28 december, (budgetmöte) Håkan fixar fika
30 januari 2011, Johanna fixar fika
§7

Mötet avslutas.
–

Marita

Värnamo 110130
………………………………………..
Håkan Andersson

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

