Styrelsemöte Eda Ryttarförening 2014-08-05
Deltagare: Hanna Albertsson, Gunilla Sundholm, Ewa Liljemark, EdelHelen Thingstad, Mikaela Lövkvist, Rachel Lykkås, delvis Anna
Lindeberg
1.Öppnande
Mötes öppnades av ordförande Hanna
2.Sekreterare
Ewa väljs till sekreterare för mötet
3. US
Rachel fått faddernamn (Johannah Steen) till oss på ERF, så möte
kommer ske med henne inom det snaraste enl Rachel. Ska försöka
samordnas med skötarmöte då flertalet är skötare ändå är på plats då.
Rachel kontaktar Johannah för sätta datum med det snaraste.
Rachel kallar till skötarmöte
4. Genomgång senaste mötet
Ridhusbotten var en av punkterna på förra mötet, Siri har fått fram namn
på en konsult som kollar. Siri får fortsätta dra i de trådarna.
Ewa tog på sig att stämma av med dels Sörmon som just bytt botten +
annan Karlstad-förening som gjort detsamma. Tips o råd hur de gjort,
och vem som finansierat och genomfört jobbet.
5. Ekonomi
Stabil i dagsläget
6. Personal
Edel och Hanna hade möte med Sabina igår, Anna Lindeberg och
Josefin Skoglundkommer att jobba fr o m höstterminen 2014,som
ridlärare resp stall/hästskötare. Möte Anna + Josefin sker i början av
nästkommande vecka, 11 aug 2014. Anna Friberg har erbjudit sig att
jobba tisdagskvällar. Hanna tsm Edel ordnar möte med Kommunal, Anna
Lindeberg och ev Josefin Skoglund.
Hanna kontaktar även EDEA, som kan hjälpa till med anställningsavtal,
villkor odyl. Senare under höstterminen kan ERF ev få ”tillgång” till
Agneta Fernström-Larsson, som idag har ett vikariat på Torsby Ridklubb
som ridlärare.
7. Ridskolan och hästarna

Isabella såld för 10 tkr till Monika Haga. Tom inköpt för 25 tkr från
Mellerud. Finns en d-ponny i Värmskog för 10 tkr. Ewa kollar upp,
historik och skadas omfattning.
Lena Åkesson och Siri Wylie är ansvarig för julshowen, prel datum 7
december.
Rachel tar upp frågan om hubertus-jakt anvarig kan ligga på dem
Privatryttarlektioner 170:-/gång eller 200:- vid ströridning
+20:- vid lån av häst eller -20:- med egen häst, beslöts. Och detta i
samråd med Anna Lindeberg som bjöds in vid denna punkts beslut.
8. Medlemmar
Siri tar över medlemsregistret
9. Tävlingar
16 aug klubbdressyr på Norra Mon, Linda K ansvarig LD- LA
Värmlands Ridsportförbundet kontaktas av Ewa för konto i tdb, idag har
Sabina Göransdotter ERF´s inloggning till tdb.
10. Hemsidan
Rachel fortsätter jobba på…… och Anna får ansvaret för ridskolans
”nyheter”.
11. Inkomna mail/brev
Värmlands ridsportförbund kommer på besök 21 aug 9.30 och tar ca 1,5
timme. Besöksprotokollet lämnas till Anna för ifyllande, som deltar i
denna träff tillsammans med Hanna.
12. Logg uppgifter under arbete
Gunilla kollar upp med Eda kommun ang vatten avlopp och
ERF/vandrarhemmet vad som gäller
13. Övrigt
Styrelsen beslöt att den bankdosa som Sabina Göransdotter har haft
,ska numera Anna Lindeberg disponera över.
Styrelsen beslöt också att Helena Cajdell övertar Mikael Sundström
bankdosa.
Anna behöver nytt fakturaprogram till ny dator. Anna och Helena kollar
upp vad som finns och vad som behövs
Ströridning och igenridning ska ske i första hand på loven.
Anna vill köpa in en riktig tömkörningsgjord + ny klippmaskin. Styrelsen
beslöt att detta är okej,Hanna meddelar Anna
Städning av ridhus
Kablar under skrivbord – Hanna fixar

Inköp av 2 tel + modem + mat till ridläger + frimärken inköpta av Anna.
Använt pengar från försäljning av Isabella.
Hanna fixar med lycka – till present till Sabina – jobbar sista dan på
fredag
Tävlingsansökande 2015 läggs på Ritva Karlsson, ev tillsammans med
nån mer
14. Datum för nästa möte
Tisdag 30 sept kl 18.00
Vid protokollet

Ewa Liljemark

