PROTOKOLL
Eda Ryttarförening
2014-06-12 -18:00
Norra Mon
Närvarande:Hanna Albertsson, Rachel Lykkås,Ewa Liljemark, Michaela Lövkvist, Mia
Olsson, AnnaKarin Guttke och Siri Wylie
Ett extra insatt möte som blev satt upp efter sista medarbetarsamtal med
Sabina.
6 Personal
Ridlärare, Anna och Sabina. Sabina har sökt tjänstledigt. Vaktmästare Ragnar,
pt ingen praktikanter.
Måste planeras för framtidig personal.
Sabina har klagat på att hon inte har fått sin tjänsledighet godkänd och
signerat. Siri skriver ett dokument för tjänstledighet och skickar mail så Sabina
& Hanna kan printa ut och signera. (I styrelseprotokoll 16, april är det noterat
att Sabina har ansökt skriftligt om tjänstledighet. Tror dock att det är något hon
har noterat på sin lista, inte ett eget dokument)
Lag om reserättning är tyvärr klar, det ersätts endast för resa med personbil,
släp räknas inte in. Dock kan man ju se att det känns orättvist, då det ju kostar
mer att dra släp + slitage på bil och släp
7 Ridskolan & hästar
Hästar 5, Ponnyer 4
Ragge såld 35.000,Isabella skadat, och önskas såld, hon håller inte för ridskola verksamhet.
Har 21 schemalagde lektioner i veckan. Antal elever/vecka 114.
Ingen handicap ridning. Har väntlista, men ingen platser att ernjuda för
nuvarande. Hoppas att trixa in dom i höstens lektionsschema.
Har varit mycket inköp av bandag/bomull sårvård till Isabella. Inköp Börjes –
Gunilla informerat.
Önskar nya hästar.
Annat; Isabella sår igen, bete hur gör vi?
Sabina önskar att ridlärarna får ett ekonomimöte, med Helena & Gunilla, det är
ganska mycket extrajobb.
Hästarna ska ut på bete, skjuts? Tror det redan är fixat (SW)
27.000,- in på konto från TDB. De tävlande i dressyr 50kr tillbaka.
Måla stallet? Kommentar SW utvändigt, invändigt?
Anna och Ewa kollar på lite hästar, framöver.
Ewa har haft kontakt med Agneta Larsson, Sunne om jobb hos oss. Andra att
kontakta är våra tidigare praktikanter från Lillerud som nu har tagit studenten,
Anna tar kontakt.
Författa ett ’tiggarbrev’ och skicka till banker, Thon.
Siri får tag på navn och nummer till Bidragskonsulten, som hon var på
infomöte med i Arvika i våras, kolla hur han kan hjälpa och givet vad det
……………………………………….
Hanna Albertsson Ordförande för mötet
………………………………………….
Siri Wylie Sekreterare

..………………………………………...
Hanna AlbertssonJusterare
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kostar.
8 Medlemmar – Siri ska ta över medlemsregisteret. Siri & Hanna måste sätta av
en dag/kväll för upplärning och rutiner, i slutet av juli.
9 Tävlingar - N/A
10 Hemsidan – N/A
11 Inkomna brev/mail – N/A
12 Logg uppgifter under arbete se N/A – inte uppdaterat
Logg aktiviteter från styrelsemöten 2014.xlsx
13 Övrigt
Ridhusbotten! Sätt fart!
Ewa kollar med Sunne vad don har gjort hos sig och vad det kostade.
ARK bytte ut botten i lilla ridhuset för et par år sedan, Siri tar kontakt med
Christina Sandström, kollar också med Nordmarkens Ridklubb som just nu
arbetar med sin botten. Siri har fått svar från Rosie på
Värmlandsridsportsförbund om RF’s expert på ridhusbotten – skickar mail till
honom.
14 Mötet avslutas.
Datum nästa möte

……………………………………….
Hanna Albertsson Ordförande för mötet
………………………………………….
Siri Wylie Sekreterare

..………………………………………...
Hanna AlbertssonJusterare

