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Utdrag Protokoll styrelsemöte
Söndag den 3 september 2017 kl.17,30 på Sörsjö
Närvarande: Bodil Lilja, Pia Johansson, Viktoria Bergman, Peter Sjölin,
Ann Svensson, Katarina Krantz-Kinell, Linda Ekehage
Ej närvarande; Kurt Sjöberg, Raimo Michelsen
Adjungerad: Anna Mattsson, verksamhetsledare
Ordförande hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
1§ Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Bodil och Viktoria.
2§ Föregående mötesprotokoll
Detta godkändes och lades till handlingarna.
3§ Ridskolerapport
Anna berättar att antalet ridande har ökat från 134 till 157 ,vilket är jättekul,
och ytterligaren en ny grupp är på gång.
Hästen Karo är inköpt som ersättare för Agata, då vuxengrupperna växer så är vi
i behov av ytterligaren någon ”storhäst”, Anna letar efter en dylik.
Terminsplaneringen inför hösten är klar, Kevin kommer att ha”grabb” aktivitet på
någon/ra söndagar, lite enklare WE m.m.
Anna har haft besök av Tomas från kommunen som sa -Ja till det mesta som vi
behöver få åtgärdat. Tak över ”hörivaren”, nya dörrar till gödselstaden, fixa elen och
flytta en vägg mellan privat och lektionssadelkammaren och laga fläkten i stallet.
Anna har fått kontakt med en tjej som kan tänka sig att hjälpa oss lite med vår
hemsida också.
4§ US rapport
-------------------------5§ Verksamheten på anläggningen
Kurt har jobbat fram en plan för hur föreningen/styrelsen skall arbeta se bil 1.
med siktet ställt framåt, samt en investeringsplan.
Vi måste i det snaraste bilda en Tävlingskommitte och en Sponsorskommitte.
Då det engelska stallet är uthyrt till helgens så måste det upp lampor inne i
boxarna. Katarina har kontaktat Holmro som har fyra godkända takarmaturer,
de sponsar med halva summan och vi med halva.
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Bodil visade en bild på ett flyttbart domartorn, hon har även hittat ett par grabbar
som kan tänka sig att bygga det.
Styrelsen tar beslut på att vi införskaffar det.
6§ Ekonomirapport
Då Kurt var frånvarande så läste vi gemensamt igenom balans och resultaträkningen
Vår ekonomi ser bra ut, och följer budget.
7§ Inkomna skrivelser
– Julmarknad som anordnas av Värnamo city, vi avstår men går ev med i ”tåget”.
– Hoppdomarutbildning, Sofie Ahlqvist och Anna Skärin har visat intresse för att gå på den.
8§ Planerade aktiviteter
Till helgen, 9-10 oktober, arrangerar vi Ponny Dm och därefter har vi ytterligare fyra
planerade tävlingar.
9§ Framtida investeringar
Om vi får ett nytt arrendekontrakt med kommunen så är det parkeringen vid
gräsbanan som är aktuell.
10§ Övriga frågor
– Mål, planering, strategi framåt.
Dessa punkter tog vi under §5 Verksamheten...............
11§ Nästa möte
Söndagen den 1/10 kl.17,30 på Sörjsö, Ann fixar fika.
Kvarstående punkter att göra/klara:
2017-06-11 Ta in kostnadsförslag för ombyggnad av tävlingsstallet Bodil
ok 2017-08-06 Tak över hörivaren Anna
2017-08-06 Att via IdrottOnLine kunna få ut mer info Peter o Ann
ok 2017-08-06 Upprätta investeringsplan Kurt o Katarina
ok 2017-08-06 Köpa in harven Katarina
2017-08-06 Foton till hemsidan/anslagstavlan Styrelsen
ok 2017-08-06 Centrumvandring Ann
2017-10-03 Skapa en Tävlingskommite Bodil o Viktoria
2017-10-03 Skapa en Sponsorkommitte Bodil o Kurt
2017-10-03 Byggandet av flyttbart domartorn Bodil

