Protokoll styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening
Dag och tid: 2015-04-27 klockan 18,30
Plats: Sundahallen, Stenungsund
Närvarande: Nina Rasmusson, Lena Tegenfelt, Annika Grundberg, Lina Karlén,
Malin Aulin, Marcus Larsson, Mona Bengtsson och Hanna Svensson.
15/16 Mötets öppnande
Ordförande Nina Rasmusson hälsar välkommen
15/17 Ekonomi
Lina visar en preliminär resultatrapport för året så här långt.
15/18 Akzo Cup
Det går inte att vara på stall Hamra då anläggningen inte klarar av alla
krav som Svenska Ridsportförbundets regelverk ställer på anläggningen.
Tävlingen flyttas därför till Holmegård.
Klara sponsorer till Akzo Cup är Z-täcket, Sjöängens Ridshop, Sveland.
Segertäcken kommer att beställas från Z-täcket, därifrån beställs även
täcken till Christmas Show. Det handlar om totalt cirka 70 täcken, SHRF
får 30 procents rabatt av Z-täcket. Tryck är inte klart, offerter är på väg in.
15/19 Bohuscupen 3 maj
Samling 14,30. Tävlingarna kommer att starta 9,00 istället för som
tidigare planerat 10,00. Marknebok kommer att ges som hederspris till
lagledarna i lagen som placerar sig 1-3.
15/20 Ungdomshelg
Planeringen för en ungdomshelg fortsätter. Formerna diskuteras, en del
förslag finns att genomföra aktiviteten under sommaren.
15/21 Hanna Hansson-clinic
Kommer att hållas i samband med medlemsdagen.
15/22 Clinic med Linda Heed i samarbete med Stenungsunds RK
Clinicen kommer att hållas 2-3 juni på Stenungsunds RK. Första dagen är
det föreläsning av Julia Dyberg som arbetat som hästskötare hos Linda

Heed. Hon tar sig först an ridskoleelver på Stenungsunds RK och därefter
våra SHRF-deltagare under 16 år. Därefter, med start 19,00 håller Linda
en clinic med två deltagande ryttare; en från respektive förening.
Påföljande dag håller Linda Heed träning, 3-4 grupper. Pris för clinic samt
träning för SHRF-medlemmar är 600 kronor, för icke medlem 750 kronor.
Bara clinic kostar 150 kronor. Fika ingår i priset.
Evenemanget kommer att marknadsföras genom pressmeddelanden,
inbjudan publiceras på distriktets hemsida samt att info skickas till
ridklubbar i vår geografiska närhet.
15/23 Sponsringsrapport
Sponsorer till Bohuscupen, se punkt 15/19. Till Christmas Show finns det
intresse från flera av förra årets sponsorer även om inget är klart. Klara
sponsorer är Z-täcket och Sveland.
15/24 Falsterboresan
Är fulltecknad, deltagarlista och övrig information kommer på hemsidan
inom kort
15/25 Funktionärspoäng
Uppdateringen av funktionärspoängen på hemsidan släpar efter. Detta
kommer att rättas till snarast.
15/26 Medlemsrapportering
Rapporten över medlemsantal till Stenungsunds kommun kommer att
göras under maj/juni. Vi får anta att de flesta betalt in sin medlemsavgift
till dess.
15/27 Övriga frågor
Björne-träning blir det 5-6 juni. I år med temat ”förberedelse för tävling”.
Info och anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.
Styrelsen beslutade att öppna hästklasserna under Christmas Show 2015
för seniorer men begränsa antalet starter till 40 ekipage per klass. Detta
för att det är något som efterfrågats av våra medlemmar.
Vi kommer att dela ut Markne-böcker som hederspriser vid Christmas
Show.
Bilaga:
Preliminär resultatrapport, utkast clinic med Linda Heed
Höviksnäs 2015-04-28

………………………………………………

……………………………………………

Annika Grundberg

Nina Rasmusson/justerare

