PROTOKOLL
Eda Ryttarförening
2014-04-16 -17:00
Norra Mon
Närvarande:Hanna Albertsson, Gunilla Sundholm, Rachel Lykkås,Ewa Liljemark,
Edel-Helene Thingstad, Michaela Lövkvist, Mia Olsson och Siri Wylie
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Mötet öppnades av Hanna som valdes till ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet; Siri
US – Rachel, ingen aktivitet.
Genomgång sista protokoll – läst av alla.
Ekonomi.
Newbody försäljning gav 14.000,- Jättebra jobbat! Har nu köpt 500
skraplotter, utsalgspris 20 pr stk.
Gunilla önskar att sätte upp ett eget konto för lotteri/salg med tillgång för
Gunilla. Då kan hon lättare göra inköp av lotter och vi får en översikt över hur
mycket som faktisk kommer in via salg/lotter. Lättare att öronmärka pengarna.
Styrelsen bifallar detta.

6. Personal
Hanna har pratat med Lasse S, det ser ut till at vi kan få städhjälp av samma
som nu städar ishallen. Önskar 2 timmer 2 dagar i veckan.
Vi kan söka kommun om bidrag till utbildning, 400 pr person och dag, Hanna
informerar S & A om detta.
Ragnar hinner inte med att städa.
Elin Å-J – praktikant vecka 17.
Ewa städar de onsdagarna hon är här med Distriktsveterinären, förslag med
’blå’ skoöverdrag vid trappan upp – så kan det bli lite lättare städning.
7. Ridskolan & hästar
Elsa såld 25.000,- med sadel. Sabina ska till Torsby och kolla häst 17/4 och
köper om den är OK. Har också tittat på en B-ponny 12.000,- som kan vara
aktuell. Belinda shettisen vi har lånat, sänds nu tillbaka.
Ommöblering av ridgrupper på gång för att få in ett par grupper mer och få in
folk från väntlistan.
Knatteridning – hästis på gång?
Inköp av foder – blandat kvalitet.
Påskbrev till skötarna fixat.
Gunilla måtte gå tidigare 18:16
8. Medlemmar – Siri ska ta över medlemsregisteret. Siri & Hanna måste sätta av
en dag/kväll för upplärning och rutiner.
9. Tävlingar 11/5 och 1/6..
Städdag/aktivitetsdag 2. maj - hur har man då tänkt med boxarna i gäststallet,
städa 2/5 och stänga tills 11/5? Kolla med Rithva. För 1/6 har vi fått dispans
från kravet om överdomare, städdag för dressyr 29/5, sanera gäststallet, skura
dressyrstaket och staketet runt stora utebanan (om inte det görs till ponny
tävlingen)
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Rithva & Ewa, ta kontakt med Michaela för kiosk/kafeteriainköp till tävlingarna.
10. Hemsidan – Rachel får nu mer information till sig, och uppdatrar så fort hon
hinner med. Har lite problem medatt göra ändringar i kalenderen. Städar bort
gammal lite i taget.
11. Inkomna brev/mail
Brev lönebidrag, kommun. Ridguiden.se önskar att vi skickar in uppdaterat
information – Hanna kollar vad sidan är. Pantefonder, Ewa kollar hur och var.
12. Övrigt
Edel - kan man sätta upp kontrakter med eleverna om att man binder sig för
ett halvår? Så vi vet att vi får in x kronor pr halvår, oavsett om eleven slutar
efter 3 månader. Kolla med ARK, hur har dom gjort med sina kontrakter?
Möte med ARK, utbytestävlingar för lektionsryttare. Mer aktivt information i
båda klubberna om extra medlemsskap.
KM- vi behöver några medlemmar som vill vara med och arrangera!
Handicapridning – har vi någon som vill rida? Vill Anna hålla i det?
Ridledarutbildning, Rachel kollar upp hur, vad, var – hon är intresserad.
13. Mötet avslutas.
Datum nästa möte 21. maj klockan 17:00.
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