Styrelse möte Stenungsunds Hoppryttarförening
2016-09-14 kl 18.00-20.30
Plats: Sundahallen
Närvarande: Katarina Henriksson, Malin Larsson, Marie Rindestrand, Josefina Larsson,
Lena Tegenfeldt, Nina Rasmusson

16/1 Mötes öppnas
16/2 Föregående protokoll - Förr Förra
Allt var i sin ordning

16/3 Revidering av våran vision
Styrelsen har reviderat ett förslag

16/4 Utmärkelser
• Funderingar kring hur vinnare skall koras på utmärkelser ”årets presstation” och om det skall bli
röstning bland medlemmarna om vem som vinner (som Jerringpriset)
• utmärkelse på ”årets ekipage på lokal nivå - shooting star” skicka in sin egen presentation. Alla
kategorier (A,B,C,D-ponny, junior, senior om ingen anmälan i en kategori sker, ingen utmärkelse)
Siste december är slut datum för att skicka in anmälan av utmärkelser . Förslag på reviderade
utmärkelser tas fram .

16/5 Sponsring
Sponsringen är täckt för hela Christmas show.

16/6 Förråd - beslut hur/vad - flytt 17/9 fm
Tanke om att senare köpa en släpvagn som transport och förvaring kom upp av styrelse medlem.
Lena kollar upp om vi kan få stöd av kommunen för lagerlokal.
Beslut
Marie har undersökt förråds fronten - hyr magasinet blir förråds lokaler tillsvidare.

16/7 Christmas show
Premie höjning är på tal, uppföljning näst möte
Genom gång av funktionärs tjänster och vilka som behöver vara.
Uppdrag:
Lena och Malin skall komma med förslag på premier priser.
Kristina ställer frågan till ny fotograf och kollar av deal
Beslut:
Söndag - Byter LA /120 mot LB±/115 läggs först på dagen

16/8 Godis/ delikatess hopp
Dommare, banbyggare och priser är i ordning
Anmälningar trillar fortfarande in

Funktionärer - Ponny dagen saknar och stor häst dagen är täckt

16/9 Funktionärs möte
Tas Nästa Möte

16/10 Övrigt
• Balans lista - täcking av alla aktiviteter
• Sökta pengar på 6000kr från SISU är beviljade.
Uppdrag:
Lokal för veterinär kväll - Nina
Beslut:
Ebba Riderstrand har fått ok att ta ut funktionärs poäng för tränings bidrag

16/11 Mötes avslutas

