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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-04-16
TID: kl. 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Ann-Sophie Forsmark
Berit Berggren
Marianne van Rooijen
Anne Nordgren
Catrin Rising
Naela Arborelius
Angelica Åhlander
–

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Angelica Åhlander valdes jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
-post

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Nytt sågspån och sand i båda ridhusen. I samband med att sågspånet lades ut, råkade
traktorn backa på en dörr i nya ridhuset. Skadan som uppkom ska åtgärdas.
Ridskolan har ansökt om bygglov till lilla stallet, och fått viss kontakt med en
handläggare på Solna Stad. Björn har skickat in byggplanering.
Ridskolan har varit tvungna att ta bort Komet. Bell Amy har återvänt till sin förra
ägare. Det finns två nya hästar på prov: Game Boy och Minette.
Att bjuda in kommunens Kenneth Siverling till ett möte om ridskolan och
verksamheten diskuterades.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
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deltog, vilket var mycket lyckat. Det anordnades även två Hurry Scurry.
TK
Ingen närvarande från kommittén.
Utbildning
Anne Nordgren är numera sammankallande i utbildningskommittén, samt
utbildningsansvarig i klubben, vilket ska rapporteras till Ridsportförbundet.
Enbart tre personer deltog i Grönt Kort-kursen som klubben anordnade i mars. Det
fanns intresse från flera, så därför diskuterades vad vi kan dra för lärdomar av detta.
Bland annat resonerade vi kring antal kurstillfällen, tidpunkt och kostnad för kursen.
Oklart i dagsläget om klubben kommer att anordna fler Grönt Kort-kurser.
Andra utbildningar som diskuterades var en kurs i hästens beteende samt en dressyrclinic. Lämplig tidpunkt för detta skulle vara i början av höstterminen.
Info/PR
Användningen av Facebook som informationskanal för klubben ökar sakta. All
information ska fortsatt finnas på hemsidan, samtidigt som Facebook kan stå för de
snabbare nyheterna, samt lite lättsammare och inte minst att det finns utrymme för den
som gillar sidan att inte bara kommentera inlägg utan också lägga upp egna.

§7

VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen för 2012 ska vara klar senast den 30 april.

§8

EXTRA ALLMÄNT MÖTE – VAL AV ORDFÖRANDE
frågan bordläggs

§9

REKRYTERING AV UNGDOMSLEDARE 2012/2013
Rekrytering pågår till ungdomsledartjänsten och det har kommit in drygt 20
ansökningar, varav flera intressanta. Åsa och Catrin går igenom ansökningarna
tillsammans med ridskolan. Vi räknar med att rekryteringen pågår under våren.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
- Städdagen
- Rapport från Sthlms läns ridsportförbunds årsmöte
- Erbjudande från tidningen Kentaur
- Städdagen
Städdagen var mycket lyckad! Förutom att göra fint och få massor slängt har även
anslagstavlorna vid kassan organiserats om för bättre överblick, att informationen ska
bli tydligare och inte minst för att slippa upp-tejpade anslag på fönstren.
I gamla manegen står ett antal gamla skötarlådor som ingen känns vid. Styrelsen
beslutar därför att göra ett upprop efter lådornas ägare via Facebook-sidan: att ta hand

om sin låda senast den sista maj. De lådor som står kvar efter det datumet kommer att
slängas, eller om skicket är bra och innehållet användbart, att användas som priser i
utlottningar och i ungdomsledarverksamheten.
- Rapport från Sthlms läns ridsportförbunds årsmöte
Camilla Jägermalm är klubbens representant i Stockholm läns ridsportförbund och
berättade om vad som informerats om på förbundets årsmöte. Hela protokollet från
förbundets årsmöte länkat vi till från hemsida och facebook när det finns tillgängligt
på deras hemsida (ej klart i skrivande stund)
Några punkter poängterade Camilla lite extra:
- Hästsportens dag arrangeras den 6 juni. Om vi vill vara med ska vi kontakta kansliet
- Vad beträffar LOK-stödet är det viktigt att föreningen gör rätt och fakturerar den
som driver verksamheten. Bör kollas.
- Om vi vill ansöka om pengar från idrottslyftet bör det göras före den 30/4
- Utbildningsbehoven bör inventeras
- Medlemsrekrytering, behov?
- Erbjudande från tidningen Kentaur
Anne informerade om ett erbjudande från tidningen Kentaur som går ut på att om vi
lägger upp ett prenumerationserbjudande från dem på vår hemsida, får klubben 90
kronor per prenumeration som tecknas via hemside-länken. Catrin tar över ärendet
eftersom det ska upp på hemsidan.

§ 11

NÄSTA MÖTE
Nästa beslutades till den 14 maj klockan 18.30

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarade mötet avslutat
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