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2014-12-08
18:00 – 19:40
Nya klubbrummet

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Anita Söderqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anita

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes

Info

§3

§4

§5

Anne

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll har godkänts.

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR

Info

•

Influensaviruset bland hästarna har avklingat.

•

Det verkar som att felet med värmepannan i Gröna ridhuset nu
är hittat och åtgärdat.

•

Magnetlåset till branddörren mellan nya och gamla stallet är
lagat.

•

Björn har konstaterat att vi har ovälkomna besökare på
området vilka helt uppenbarligen har olaglig verksamhet för
sig. Därför beslöts att försöka spärra av området nattetid med
kedja och hänglås på två ställen

§6

EKONOMI
Vi fick ett trevligt besök av vår revisor Theresa Palmqvist som
berättade om sitt arbete för klubben. Årets revision kommer att ske
sista veckan i januari.

§7

MEDLEMSFAKTURERING
Frågan bordlades till nästa möte.

Info

Åsa
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§8

Utgår pga miss med numreringen på dagordningen.

§9

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA OCH USEK
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Fastighetskommittén(FK)
•

Förfrågan om takrenovering av gula ridhuset behandlades
avseende hur mycket ska tas med i förfrågan, både den inre och
yttre delen av taket. Martin har påbörjat förslag till förfrågan.

•

Förfrågan och åtgärder med Myrras hörna bör göras snarast

•

Stallets hängränna på motsatt sida gamla klubbhuset bör åtgärdas
så att fallet blir mot anslutning som går under nya stallet.

•

Martin beställde fyllnadsmassa till infarten vid utemanegen och
stora planen med lyckat resultat.

•

ÖNSKEMÅL:
Hastighetsbegränsningen på 30 km/h behöver förlängas så att den
börjar innan backen vid kolonilotterna. Hästvarningsskyltar är
önskvärt att få upp både vid kolonilotterna och innan backen vid
underfarten av motorvägen. Punkten kvarstår för uppföljning.

Utbildning
•

Clinic i tömkörning planeras till 2015-01-25. Den beräknas ta ca
en timme.

•

Utbildning för Grönt kort kommer att hållas i februari/mars. Datum
kommer senare.

•

På begäran kommen en Working Equitation kurs att anordnas 3
gånger under våren. Lärare blir Anna Nordin.

•

Ytterligar ett antal förslag på clinics diskuterades.

Info

Säkerhet

Info

Info/PR
•

Klubbens Facebooksida har många besök, glädjande nog.

•

USEK har en egen Facebooksida.

Tävlingskommittén(TK)
Till våren anordnar klubben lokaltävlingar i hoppning som dressyr.
Dessutom arrangeras en regional tävling i dressyr. Anne stämmer av med
ridskolan och TK om datum för klubbtävlingar i hoppning och dressyr.
USEK
•
•
§ 10

Glitter och grönt saknas för utsmyckning av stallet. Styrelsen
godkände att USEK köper det som saknas på ÖB.

Anne

Beslut
Info

Helena Taxén och Fia Wahlqvist har gått utbildning i 1:a hjälpen.

LUCIA
•

Luciashowen börjar kl.15.00.

•

Styrelsen beslöt att evenemanget skulle vara gratis.

•

USEK lägger upp program och ordnar affischer (Mickan).

•

Madeleine håller i maskeradhoppning.

•
•
•

USEK har utmanat styrelsen i Hurry Scurry.
Stallbästistävlingens vinnare presenteras under Luciaprogrammet.

En mindre marknad kommer att hållas.

Info
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§ 11

Avtal diskuterades. Uppdrogs åt Anita och Anne att sluta avtal.
§ 12

§ 13
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STÄDNING

FÖRSÄKRING
I och med att vi får ny olycksfallsförsäkring from 2015-01-01 så träder
nya försäkringsrutiner i kraft. Anmälan av skada ska från och med
årsskiftet göras av klubbens säkerhetsansvarige.
ÖVRIGA FRÅGOR

Info

Info

•

Det är dags att starta valberedningens arbete. Valberedningen
består at Susann Darbring och Linnea Taxén. De har ett svårt och
otacksamt arbete med att hitta lämpliga kandidater till de olika
posterna i styrelsen, så hjälp dem så gott ni kan för att vi ska få en
bra styrelse i klubben.

•

Klubben kommer att delta i Solnaidrottens Dag den 10 december.
Syftet med mötet är att presentera vår verksamhet och att peka
på vilka utmaningar vi har.

§ 14

KOMMANDE MÖTEN & DEADLINES
20 dec
Utkast till verksamhetsberättelse
19 jan 18.00 Styrelsemöte
15 feb
Årsmöte, USEK (Anita deltar från styrelsen)
22 feb 15.00 Årsmöte

§ 15

MÖTETS AVSLUTANDE

Info

Info

Anne förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Claes Karlström

Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Beslut

Anita Söderqvist
Justeringsperson

