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2014-11-10
18:00 – 19:30
Nya klubbrummet

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Martin Bölander valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

§4

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med den justeringen att städning
förekom två gånger. Den ena städpunkten togs bort.

Info

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
-

§6

Martin

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll har godkänts.
§5

Anne

Ett virus som sitter i ca 2 dagar har orsakat feber och diarré
hos ett flertal hästar i stallet. Länsveterinären har tagit
träckprov.
Obs! Det är viktigt att använda andra kläder och annan
utrustning vid besök i andra stall. Även stövlar/skodon ska
rengöras. Allt för att undvika att smittan sprids. Information
ska läggas ut på hemsidan.

-

Hästar: Vi kommer att behålla Lorelai. Vi fortsätter att låna
Trés Belle, Felizia och Quiggley’s Point.

-

Värmepannan i Gröna Ridhuset är trasig igen! Det finns flera
tänkbara orsaker. Solna Stad byter en del i taget. Än så länge
har felet inte kunnat lokaliseras. Vi måste fortsätta ringa!

Info

Beslut

Info
Info

EKONOMI

Ann-Sophie redogjorde för klubbens ekonomiska läge.
Budgeten kommer att uppdateras med årets siffror. USEK jobbar
på sin budget i helgen.

Info
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§7

Kommunalt LOK-stöd
Det kommunala LOK-stödet blev mindre än förväntat 2014. Orsaken till
detta ska kontrolleras.

§9
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MEDLEMSFAKTURERING
Åsa har lagt ner mycket tid på att sända ut påminnelser till våra glömska
medlemmar. Medlemsantalet nu är uppe i ca 600 personer.

§8
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Info

Åsa

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA OCH USEK
Fastighetskommittén(FK)
- Claes redogjorde för hur frågeställning till takentreprenörer bör
utformas
- ”Myrras” hörna diskuterades. Styrelsen beslutade om att
omedelbar åtgärd, speciellt sprickbildningen i grunden.
- Många delar av gården är geggiga och behöver saneras och grusas.
Infarten för bilar borta vid utebanan har bildats så djupa spår att
Thomas bil ”går på grund”! Styrelsen beslutade att köpa in singel för
att lägga i ”djupdelarna”.
- ÖNSKEMÅL:
Hästvarningsskylten och 30-skylten vid rasthagarna sitter för sent
och skulle behöva flyttas nedanför backen vid kolonilotterna.
Säkerhetsansvarig behöver kontakta Solna Stad.
Utbildning
- Prova på working equitation gick bra. Det finns önskemål om fler
tillfällen till våren.
- Anita undersöker möjligheten att hålla kurs/föreläsning i mental
träning i vår
- Helena och Fia ska gå kurs i första hjälpen
- Linnea och Fanny ska gå Ungdomsledarkurs (ULK)
- Mickan ska gå banbyggarkurs 23/11
Info/PR
- En artikel om Majgret Lagerholm har publicerats på hemsidan.
- Ridskolans personal och hästar har fotograferats.
- Nu går det att anmäla intresse för att börja rida hos oss på
hemsidan under Ridskolan – Att rida hos oss - Intresseanmälan.
- Tävlingskommittéen
- Tävlingskommittén tittar på lämpliga tävlingsdatum för 2015.
USEK
- USEK planerar för Lucia (se nedan) och planerar för aktiviteter på
jullovet.
- Snart börjar stallbästistävlingen
- Några ska gå kurs – se Utbildning ovan

Info

Claes
Martin

Susanne
(säk.ansv)

Info

Info

Info
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§ 10

§ 11

§ 12

LUCIA
Årets Luciashow går av stapeln söndagen 14 dec kl.15.00. Det kommer att
bjudas på en rad aktiviteter så som hurry scurry, maskeradhoppning,
damsadeluppvisning mm. Årets stallbästis kommer att presenteras, det blir
lottförsäljning och julmarknad. Beslut togs om att inte ta någon entréavgift.
Styrelsen sätter programmet och USEK gör affisch. Madeleine håller i
maskeradhoppningen. Anne håller ihop
USEK utmanar styrelsen i Hurry Scurry. Styrelsen behöver dessutom vara
funktionärer.
STÄDNING
Styrelsen beslöt att säga upp städavtalet med Rentix Städ AB.
Ny entreprenör tas in. Det beslöts vidare att flytta städningen till måndagar
och att det räcker att städa ”nya klubbis” två gånger i månaden. Städning i
form av sopning och dammsugning kvarstår vid klubbarrangemang.
Inhyrning av entrématta vid ingången från balkongen föreslogs som en
praktisk lösning på att vi drar in så mycket smuts den vägen.
ÖVRIGA FRÅGOR
- Klubben fick 3 154 kr genom Svenska Spels satsning ”Gräsroten”
- Anne har beställt en trähäst från Gotland
- En ny ”mygga” ska köpas in till clinics då den befintliga glappar.
- Ett erbjudande om kaffeautomat avböjdes. Det beror på tidigare
dålig erfarenheter av drift och skötsel. USEK utökar tillgången till
kaffe på vardagkvällar.
- Årets verksamhetsberättelse ska vara klar till 20 december.
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Info
Beslut
Anne/Mickan
Madeleine
Alla

Beslut

Info
Info
Anita
Beslut

Ansvariga

§ 13

KOMMANDE MÖTEN
8 dec kl 18.00
Styrelsemöte
19 jan kl 18.00
Styrelsemöte
15 feb
USEK:s årsmöte
22 feb kl 15.00
Årsmöte

Info

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat

Info

Vid protokollet:
Claes Karlström
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Martin Bölander
Justeringsperson

