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Utdrag från Styrelsemötes protokoll
Söndag den 6 augusti 2017 kl.17,30 på Sörjsö
Närvarande: Kurt Sjöberg, Pia Johansson, Katarina Krantz-Kinell,
Ann Svensson, Peter Sjölin, Raimo Michelsen, Bodil Lilja,
Linda Ekehage och Viktoria Bergman(anlände ngt senare)
Adjungerad Anna Mattsson
Ordförande hälsade oss välkomna.
1§ Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Peter och Kurt
2§ Föregående mötesprotokoll
Godkänt och lagd till handlingarna
3§ Ridskolerapport
Ridlägren har gått bra, något tapp på ridskoleelever vilket det brukar vara.
Anna har fyllt upp grupperna och gjort lite ändringar.
Personal, Ida är anställd, Kevin börjar den 14:e som hovslagare och lite alltiallo.
Tove Sandelin är anställd som ny ridskolelärare.
4§ US rapport
--------------------5§ Verksamheten på anläggningen
Vi har stora ytor att sköta, gräs, grus m,m, detta kommer förhoppningsvis i
framtiden ligga på de anställda.
Vi kommer att tidigarelägga städdagen så att anläggningen är ok inför tävlingarna.
Inventeringsdags på Hemmahallen den 30 augusti kl.17,00.
6§ Ekonomirapport
Enligt Kurt ser ekonomin ut ”som den skall göra”.
7§ Inkomna skrivelser
------------------8§ Planerade aktiviteter
Dressyrträning med Sten Åstedt och Susanne Geilen.
Klubbhoppningar, info kommer.
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9§ Framtida investeringar
Diskuterade ombyggnad av både”tävlingsstallet” till ”engelsk modell”,
parkeringen och tävlingsstall.
Beslutade om att upprätta en investerings plan för2017/2018
Behövs ett ordentligt tak över hörivaren, nu ligger det en pressening, Anna tar
kontakt med kommunen ang, detta.
10§ Övriga frågor
Anna och Peter går igenom hur vi skall få in 2017 års protokoll på hemsidan.
Ann och Peter önskar gå någon slags utbildning på IdrottOnLine för att på så sätt
kunna nå medlemmarna ännu en väg.
Anna M vill att de olika sektionerna håller henne uppdaterad med när det planeras
tävlingar.
Kurts annons inför tävlingarna, 18-20 augusti är helt super, Linda trycker upp i A3.
Centumvandring har vi lovat att göra men vilken datum! Ann håller i detta.
11§ Nästa möte
Söndag den 3 september kl.17,30 på Sörsjö, Linda fixar fika.
(Mål, planering, strategi framåt)
Kvarstående punkt
2017-06-11 Ta in kostnadsförslag för ombygnad av tävlingsstallet Bodil

Nya punkter
2017-08-06 Tak över ”hörivaren” Anna M
2017-08-06 Att via IdrottOnLine kunna få ut mer info Ann o Peter
2017-08-06 Upprätta investeringsplan Katarina o Kurt
2017-08-06 Köpa in harven Katarina
2017-08-06 Foton till hemsidan Styrelsen
2017-08-06 Centrumvandring Ann
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