Anteckningar styrelsemöte SHRF 20150817
Plats: Sundahallen
Närvarande: Viktoria,Nina, Lina, Hanna, Marcus, Lena, Malin

1. Godis/Delikatesshoppet
Klasser ponny:

LD+5
LC
LB
Ungponny
LC+LB ingår i Godishoppet
Klasser häst:

120 kr
140 kr
160 kr
120 kr

100 cm
110 cm

120 kr
140 kr Delikatesshopp, SPAgården

120 cm

160 kr Premier 700, 500, 300, 160

130 cm

180 kr Premier 1000, 700, 500, 180

sponsor
övriga
övriga
Unghäst
120 kr
Vid färre än 20 startande halveras premierna, dock lägst startavgift tillbaka.

2.

Ekonomi Akzo Cup
Tävlingen inbringade ett överskott på ca 20 tkr inkl cupavgifter, exkl cupavgifter ca 15
tkr. Själva cupen gick med minus, ca 9000 kr. Idrottslyftet subventionerade hopp och
dressyrträningarna. I den delen skall det även genomföras en clinic, pengar finns
kvar till den.

3.

Medlemsdagen + Ungdomskväll
Avhölls som vanlig på Stall Hamra den andra torsdagen augusti, dvs 13/8. Många
kom och programmet verkade vara mycket uppskattat. Något för de mindre

saknades dock och poängpromenaden efterfrågades. Ca 70 stolar delades ut som
årets medlemspresent.
Den efterföljande ungdomskvällen med övernattning var också mycket lyckad och
uppskattad. Att tänka på till nästa gång: upprätta kontaktlista

4.

Klubbshopen
Nina har haft intensiva kontakter med Sjöhagen Wear men inget händer. Har nu blivit
utlovad att den skall komma igång under denna veckan.

5.

Lagkläder/schabrak
Önskemål finns om “igenkänningskläder” för lagen. Nina och Malin tittar på förslag
och återkommer.

6.

Tävlingsryttarmöte
Beslutades att hållas tidigt i vår och att det pratas om lagtävlingar då vi gärna vill få
igång lag på alla nivåer men svårt att få engagemang i div.1 ponny och från div 2
häst.

7.

Sponsorer Christmas Show
Semestrar har gjort att det inte har hänt så mycket på den här fronten. Det börjar
dock bli lite bråttom nu så alla får i uppgift att tänka till!

8.

Säkerhetsplanen
Dags att uppdatera säkerhetsplanen. Marcus får i uppdrag att titta på detta. Omtag
på säkerhetsfrågan!

9.

Visionen
Det är också dags att uppdatera visionen. Alla funderar över denna till nästa möte.

10.

Fler avsuttna aktiviteter?
Önskemål har framkommit om fler gemensamma avsuttna aktiviteter för
ungdomarna, ex. vis bowlingkväll el. bio. Viktoria kollar upp intresset för detta. Andra
aktiviteter?

11.

Clinicar
Några personer har betalat för Linda Heed clinicen men inte begärt tillbaka
pengarna. Information har gått ut om att vi måste ha kontouppgifter för att kunna
sätta tillbaka pengar men inte alla har svarat.
Beslutades: 
Återbetalning sker när man har begärt det, dock senast 20161231.
Planering finns för ny clinic tillsammans med Stenungsunds Ridklubb, sannolikt kan
denna bli av i januari 2016.
Vi kommer också att ha en clinic tillsammans med Spekeröd i oktober, mer info
kommer.

_______________________________________________
Malin, sekreterare

_______________________________________________
Nina, ordförande

