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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-06-11
TID: kl 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Formark
Jenny Wallner
Anita Söderqvist
Inger Nordström
Madeleine Westberg
Mimmi van Rooijen

Ej närvarande:
Marianne van Rooijen
Berit Berggren
Catrin Rising
Anne Nordgren
Naela Arborelius

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Madeleine Westberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Genomgång av föregående protokoll sparas till nästa möte.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Bygglovet är klart.
Ventilationsluckor skall installeras i stallet och det måste ske innan hösten.
Slutbesiktningen av tak och ventilation godkändes inte. Åsa Edquist bifogar
underlag till protokollet. Under hösten kommer ett möte med ridskolan hållas för
att lägga upp en treårsplan för underhåll.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
De ungdomar som har arbetat i cafeterian kommer att åka på ridläger till Säfva
Gård. Det är femte året i rad på samma ställe.
Sommaravslutning med lekar och grillning ska ske.
Fastighetskommittén
Åsa Edquist lyfter frågan till om putsning av fönster i nya ridhuset till ridskolan.
Prisindikation för tretton stora fönster samt elva speglar är 3500 kr.
Tävlingskommittén
Helena Axelsson var närvarande under styrelsemötet och berättade om
tävlingskommitténs planer inför kommande år. Något färre tävlingar kommer att
arrangeras, främst för att det är svårt att få funktionärer. Fler medlemmar
behöver engageras, både till själva tävlingsdagen samt till det förberedande
arbetet.
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Åsa Edquist ska fråga ridskolan om det går att låna ridskolans
bredbandsuppkoppling vid tävlingar.
Info/PRkommittén
Jenny Wallner lägger upp en förfrågan angående saknade schabrak på hemsidan.
Catrin Rising och Jenny Wallner kollar upp Ridklubb Online.
§7

EKONOMI
Ekonomirapport redovisas vid nästa möte då redovisning från några
kommittéerna saknas.

§8

LOK-STÖD
Åsa Edquist pratar med en jurist för att få fram ett giltigt avtal mellan klubben
och ridskolan. Två tidigare avtal skrivs om till ett. Skriftliga interna rutiner för
styrelsemedlemmarna ska utvecklas.

§9

VERKSAMHETSPLAN
Jenny Wallner har fått text från alla kommittéer.

§ 10

REKRYTERING UNGDOMSLEDARE 2012/2013
En intervju med en sökande är planerad till den 13 juni.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelsen
Då Åsa Edquist numera är klubbens ordförande tar Catrin Rising över rollen som
Vice ordförande.

§ 12

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är torsdagen den 23 augusti kl. 18.00.

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Inger Nordström

Justeras:

Åsa Edquist
Ordförande

Madeleine Westberg
Justeringsperson

