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§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Catrin Rising förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Anne Nordgren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokollet gicks igenom under mötet.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Under sommaren har en massa arbeten utförts, till största del av Björn Waimon,
Mats, Kristian Linde samt Åsas Sjögrens man.
Utestallet, med två boxar, är klart. Länsstyrelsen och eventuellt kommunen har
inte varit och besiktigat än, men det kommer troligen ske under hösten.
Den nya boxinredning i gamla stallet är på plats. Mankhöjden på hästarna är det
som avgör vilka hästar som får stå i boxarna. Cementering, målning och
snickeriarbeten har utförts.
Några vattenledningar har dragits om. Styrelsen beslutade att klubben tar
kostnaden för vattenledningsdragningen.
På personalsidan så har Camilla Henriksson slutat och Linn Melkersson tar över
hennes tjänsten. Linn arbetade tidigare halvtid. Sara Furbäck kommer att ta över
Linns gamla tjänst.
På hästsidan så har Afrodite pensionerats och kommer att användas till avel.
Även Van Halen är pensionerad och Dallas är såld. Flera nya hästar, varav några
på prov, finns nu i stallet: Madonna, Hampus, Facilia, Minette och For Amuse.
Personalens toalett är sprucken. Styrelsen beslutar att klubben köper en ny
toalett.
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§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Utbildning
Anne Nordgen har som förslag att klubben ska anordna en dressyrclinic under
hösten samt en hoppclinic under våren. Anne har flera förslag på clinics och ska
diskutera detta med Björn. En kurs för att ta ”Grönt kort” planeras att hållas
under våren. Anne ska även prata med Marianne van Rooijen om tidigare ”Första
hjälpen” kurser. Styrelsen tycker att Annes planering låter bra.
Fastighetskommittén
Fastighetskommittén kommer att ha möte inom kort för att revidera
underhållsplanen. Ett möte med Solna stad angående kontraktet bör ske under
hösten.
Info/PRkommittén
Jenny Wallner lägger upp en förfrågan om saknade schabrak på hemsidan.
Catrin Rising meddelar att hemsidan kommer att ses över, gammal information
kommer tas bort och så kommer hemsidan att struktureras om för att bli mer
lättnavigerad.

§7

EKONOMI
Bordlades.

§8

LOK-STÖD
Åsa Edquist tillsammans med en jurist håller på att ta fram ett utkast till nytt
avtal mellan klubben och ridskolan.

§9

VERKSAMHETSPLAN
Jenny Wallner skickar ut verksamhetsplanen till styrelsen igen och publicerar den
på hemsidan så fort som möjligt.

§ 10

HELDAGSPLANERING FÖR STYRELSEN
Den 6 oktober ska styrelsen ha en planeringsdag. Inför mötet ska styrelsen välja
cirka tre teman att arbeta med under mötet. Nuvarande förslag på teman är
utbildning, information samt verksamhetsplanering.
Alla styrelsemedlemmar ombeds fundera på saker att ta upp under
planeringsdagen. Förslagen skickas till Catrin Rising i god tid innan den 6 oktober.

§ 11

UNGDOMSLEDARE
Klubbens nya ungdomsledare, Jenny Ehlton, är närvarande på mötet. Jenny
presenterar sig för styrelsen. Hon har arbetat i stallet en vecka nu och tycker att
hon har fått bra kontakt med barnen. Hon har inte börjat med några aktiviteter
än, men planerar att anordna en loppis samt fortsätta med stallkampen.

§ 12

SOLNADAGEN 8 SEPTEMBER
Då styrelsen fått information om detta arrangemang väldigt sent beslutar
styrelsen att klubben inte kommer att delta. Berit Berggren ger lite skriftligt
material till Jenny Ehlton som ska höra med ridskolan ifall de är intresserade.

§ 13

ÖVRIGA FRÅGOR
Internettillgång vid bl.a. tävlingar
Styrelsen beslutade att klubben köper lämplig USB-hårdvara med tillhörande
kontantkortslösning för 3G-uppkoppling.
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§ 14

NÄSTA MÖTE
Höstens möten är planerade till följande datum:
17 september kl. 18.00
16 oktober kl. 18.00
14 november kl. 18.00
6 december kl. 18.00
Jenny Wallner tar med fika till mötet den 17 september.

§ 15

MÖTETS AVSLUTANDE
Catrin Rising förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare
Justeras:

Catrin Rising
Vice ordförande

Anne Nordgren
Justeringsperson

