Protokoll styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening
Dag och tid: 2015-03-30 klockan 18,30
Plats: Sundahallen, Stenungsund
Närvarande: Nina Rasmusson, Lena Tegenfelt, Annika Grundberg, Lina Karlén,
Malin Aulin, Marcus Larsson och Hanna Svensson.
15/08 Mötets öppnande, ekonomi och budget
Ordförande Nina Rasmusson hälsar välkomna. Lena Tegenfelt redovisar
för årets budget och planerade aktiviteter. Lina Karlén gör en kort
redogörelse för ekonomin. Framöver kommer den anlitade revisorn att
lämna kvartalsrapporter och budgeten kommer också att följas upp
kvartalsvis.
Beslutar att det kommer att avsättas medel, 10 000 kronor, för
stimulansträningar. Man kommer att kunna söka 500 kronor för en
träning som ska vara över minst två dagar. Kriterier och information om
hur man söker kommer att finnas på hemsidan. Kontaktperson för
stimulansträningarna blir Annika Grundberg.
Styrelsen beslutar att avsluta projektet med Ekarevallen, det kommer inte
längre att gå att boka ridning på vallen genom SHRF.
15/09 Akzo Cup
En proposition är påbörjad. Tävlingen arrangeras tillsammans med
Spekeröds RK. SHRF arrangerar hopptävling på Hamra och Spekeröds RK
arrangerar dressyr på Tjörns RK. Det kommer att finnas tre olika cuper;
hoppning, dressyr och kombination. Akzo sponsrar cupen, Sjöängens
ridshop sponsrar en klass i vardera ponny och häst. Hanna Svensson får i
uppdrag att finna fler sponsorer till cupen.

15/10 Sponsring
Redan nu påbörjar Hanna Svensson arbetet med att hitta sponsorer till
såväl godis- och delikatesshoppet som X-mas Show. Alla medlemmar är
välkomna att försöka hitta sponsorer till våra tävlingar. Kontaktperson

om man vill göra detta är Hanna Svensson.
15/11 Clinic med Hanna Hansson
En clinic i horsemanship med Hanna Hansson planeras. Önskvärt är att
clinicen hålls på Stenungsunds RK under juni månad med en uppföljning
under medlemsdagen i augusti.
15/12 Sveland Cup
Vårt tidigare avtal med Sveland har gått ut men ett nytt kommer att
tecknas och vi har tackat ja till att arrangera Sveland Cup 2016. Sveland
sponsrar två klasser under året, så även i år 2015. Motprestation är att vi
är tipsombud, bland annat genom att ha Svelands logga och
kontaktuppgifter på hemsidan. De kommer även att komma till en del av
våra arrangemang. Ansvarig för att hålla Sveland uppdaterade om våra
aktiviteter är Annika Grundberg.
15/13 Bohuscupen
Arrangeras 3 maj. Kvällen före kommer en kurs/genomgång att hållas
med nya (och ringrostiga) funktionärer där det görs ordentliga
genomgångar av vad det innebär att sitta i sekretariatet, stå på banan,
framridningen, cafeterian och så vidare. Styrelsens medlemmar ansvarar
för detta och är på plats på kvällen den 2 maj.
15/14 Priser
Hanna Svensson är ansvarig för priserna, se punkt 15/10
15/15 Övrigt
SHRF har ansökt om att få arrangera inomhus-SM i hoppning, ponny,
2016. Plats Grevagården.
25/4 arrangerar Holmegård en pay & jump. SHRF:s medlemmar
subventioneras genom att man får göra två starter till priset av en.
För att få subvention vid SHRF:s aktiviteter måste medlemskap och
tävlingslicens vara löst. Om man inte löst licens, kanske har unghäst eller
löser endagslicenser, ska detta motiveras.
SHRF kommer att anordna kurs i hjärt- och lungräddning, ansvarig för
detta är Marcus Larsson, troligtvis blir det under medlemsdagen i augusti.
Bilaga:
Stimulansbidrag för träningar
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