Protokoll styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening
Dag och tid: 2015-06-01 klockan 18,00
Plats: Sundahallen, Stenungsund
Närvarande: Nina Rasmusson, Lena Tegenfelt, Annika Grundberg, Lina Karlén
och Annika Grundberg.
15/16 Mötets öppnande
Nina Rasmusson hälsar välkomna
15/17 Ekonomi
SHRF har köpt in en mobiltelefon med kontantkortsabonnemang och surf
att användas i sekretariatet vid tävling.
15/18 Rapport från Bohuscupen ponny på Holmegård
Tävlingen gick plus med cirka 11 800 kronor, då är kostnaden för
prisrosetter inte inräknad. Vi fick mycket beröm för vårt arrangemang
från överdomaren.
15/19 Falsterboresan
Det blir stopp för att äta frukost på vägen ner, medhavd eller om man vill
köpa. SHRF ser till att det finns grillkol på vandrarhemmet,
middags/kvällsmat ordnar man själv. Frukost ingår på vandrarhemmet.
All info finns i utskick, bifogat till protokollet och som även kommer att
publiceras på hemsidan.
15/20 Akzo Cup
Propositionen är klar. Sponsring av två klasser på vardera häst och ponny
är klart; Sveland och Sjöängens Ridshop. Hyran för Holmegård är 8 000
kronor. Maskinhallen på Holmegård kommer att vara öppen under
tävlingen och därmed får vi tillgång till ytterligare en toalett.
Sophanteringsfrågan är också löst. Vi arrangerar hopptävling 8-9 augusti
och Spekeröd, på Tjörns RK, dressyr efterföljande helg, 14-15 augusti.
15/21 Medlemsdagen
Det blir clinic i Horsemanship med Hanna Hansson. Hjärt- och

lungräddning med Marcus Larsson och Carina Gustafsson som är
equiterapeut kommer också och håller föreläsning/clinic. Ansvariga för
loppisen är Malin och Mikaela.
15/22 Clubshopen
Vi kommer återigen att använda Sjöhagen Wear för inköp av klubbjackor
etcetera. Info och utbud kommer på hemsidan inom kort.
15/23 Träningskoncept i ”Förenade hästkrafter”
Det blir två träningar inför Akzo Cup för medlemmarna i SHRF och
Spekeröds RK. Ett tillfälle att träna för Anki Tifelt på hennes anläggning i
Kungälv och ett tillfälle att träna för Lotta Wahlborg på Holmegård.
Information kommer på hemsidan.
15/24 Övriga frågor
Annika Grundberg undersöker möjligheten att få någon som är duktig på
att coacha unga ryttare att komma och hålla föredrag för våra ungdomar.
Ytterligare en administratör till hemsidan behövs, Annika Grundberg
föreslås som back-up. Funktionärspoängen är inte uppdaterade, blir det
inom kort.
Bilagor:
Information Falsterbo-resan
Information träning ”förenade hästkrafter”
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Annika Grundberg

Nina Rasmusson/justerare

