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Stenungsunds
Hoppryttarförening
Protokoll – Styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening
Dag och tid: 2013-04-29 kl. 18-21.30
Plats: Hos Lena Tegenfelt, Ljungsskile
Närvarande: Lena Tegenfelt, Malin Aulin, Josephine Massaro, Lotta Wahlborg
samt Nina Rasmusson - representant TS.
Förhindrad; Annika Adolfsson, Angelica Cederberg och Anne Olsson
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Mötets öppnande, föregående protokoll med balanslista
Lotta hälsade alla välkomna. Protokollet läggs till handlingarna
och följande noteringar gjordes om balanslistan:
- En genomgång av stadgar planeras till hösten.
- Medlemsregister; ett välkomstbrev är nu utskickat till våra
medlemmar.
- Styrelsen beslutar att även fortsättningsvis använda Västtryck
för SHRF:s trycksaker, avförs.
- En dymoapparat för märkning av ägodelar är införskaffad och
tillförs inventarielistan.
- Kommunen har inkommit med datum för ett gemensamt möte
med Stora-Höga RK, Stenungsunds RK samt SHRF för att
diskutera fördelning av kommunala resurser.
- Annika och Anne har inkommit med ett förslag på
webformulär , styrelsen jobbar vidare med förslaget.
- Möjlig leverantör av boxgardiner utreds.
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Uppföljningar

Projektet Redovisning/Ekonomi
VVV
Fadderbarnsträningarna har kommit igång och avlöper väl. Barn,
faddrar och föräldrar är engagerade och är nöjda. I VVV återstår
det sju stycken att betala, alla deltagare i fadderbarnsprogrammet
har betalt.
Seminarium
Ytterligare ett seminarium har genomförs, den här gången
handlade det om fysisk träning och kost. Vi erhöll 5000:- av SISU
för genomförandet av arrangemanget som gick ihop sig
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ekonomiskt. Simon Persson, kvällens föreläsare var engagerad
vilket uppskattades av alla deltagare. Styrelsen beslutar därför att
följa upp detta seminarium med ytterligare en träff med
Simon Persson, datum fastställs senare. Dessutom införs
checklista för samtliga seminarium.
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Tävling
Resultatet från marstävlingen med GP- ponny kval är nu klart,
tävlingen visar ett minusresultat på 5100 kr, detta kan härledas
till det snabba bytet av tävlingsanläggning som medförde vissa
extra kostnader samt att ytterligare en klubb arrangerade
GP-ponny kval samma helg och därmed blev starterna färre än
förväntat.
TS informerar genom Nina att hösttävlingen troligtvis blir flyttad
någon helg fram eller bak pga. DM,samt att en ny storhästtävling
planeras. Den kommande majtävlingen inkluderar eventuellt en
Mountain Horse klass.
Gällande sjukvårdare på tävling och de nya regler som
aktualiserats så beslutar styrelsen att inleda ett samarbete med
Kållekärrs vårdcentral, deras logga kommer därmed att finnas på
vår hemsida fortsättningsvis.
Representant från stall Hamra är välkommen på ett möte hos TS
för att informeras om vad som krävs för att anläggningen skall bli
aktuell som tävlingsanläggning.
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Medlemsaktiviteter
Företagsmässan diskuteras, ansvar och arbetsuppgifter fördelas.
Dagen planeras innehålla hemlig gästtränare, olika aktiviteter,
utställare samt café och tävlingsmoment. Så fort datum är spikat
påbörjas arbetet med att bjuda in företag, titta över budgeten och
eventuella medfinansiärer såsom SISU och fem-kronan.
Ett förslag från styrelsen är att ett urval av tävlingar kommer att
bevakas av SHRF och att dess resultat läggs ut på hemsidan.
Dessa tävlingar är Sveland cup, Mountain Horse, DM, GP-ponnyn,
Riksmästerskapen samt våra egna tävlingar. Annika Grundberg
kommer blir ombedd att ombesörja detta.
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Ekonomi
Nina och Anne ser över listan med betalda obetalda jackor och
kollar av mot VVV-projektets deltagare.
Inget nytt om budgeten.
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Övrigt
Styrelsen beslutar att subventionera träningen för Björne Carlsson
under maj månad med 100 kr/träningsdag enligt ryttaravtalet,
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dvs. max 200kr som möjlig subvention. Antalet subventionerade
platser är 40 st, först till kvarn. Samma erbjudande kommer att
gälla för en kurs för Lotta Wahlborg, datum fastställs senare. Inga
ytterligare subventioner aktuella före augusti 2013.
SHRF har genom Lena Tegenfelt ansökt om att bli årets förening.
En ansökan om bidrag till Idrottslyftet kommer att skickas genom
Lena Tegenfelt.
Nina tog upp frågan om vi skall anordna en träff för alla SHRF:s
funktionärer och vad vi då kan erbjuda.
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Nästa styrelsemöte.
2013-06-02 kl. 18 hos Malin Aulin, Ucklum

2013.……………

2013.…………

Josephine Massaro

Lotta Wahlborg

_______________________________
Sekreterare

_____________________________
Justerare
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