Protokoll styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening 150111 hos Lena
Tegenfelt. Deltagare: Lotta Wahlborg, Lena Tegenfelt, Victoria Evenbratt-Nåred,
Angelica Cederberg, Nina Rasmusson, Maya Johansson, Annika Grundberg.
1, Annika Grundberg utses till mötets sekreterare.
2, Ekonomi
Maya Johansson går igenom ekonomin för 2014. Föreningen har haft intäkter om
cirka 890 000 kronor och kostnader om cirka 822 000 kronor. Omsättningen har
ökat kraftigt 2014, till stor del tack vara Våga Vilja Vinn-projektet och Christmas
Show. Det preliminära resultatet för 2014 är + 70 000 kronor. Budgeterat var ett
underskott om 10 000 kronor.
2015 är det 18 810 funktionärspoäng som ”försvinner” då de inte utnyttjats.
Totalt utnyttjade medlemmarna 25 875 funktionärspoäng under 2014. Det finns
22 000 poäng innestående. Personer som lämnar föreningen ska kunna utnyttja
sina innestående funktionärspoäng till aktiviteter såsom träningar o dyl.
De tävlingar vi arrangerat har gett ett långt bättre resultat än vad som
budgeterats. Vårt första nationella meeting, Christmas Show på Grevagården,
gick med drygt 60 000 i vinst.
2, Pether Markne-clinic under Gothenburg Horse Show
50 medlemmar har anmält sig till clinicen. Styrelsen köper en gruppbiljett till
dessa och subventionerar 50 kronor/medlem, föreningens kostnad för detta
subentionerade arrangemang blir max 3 000 kronor.
3, Träningar våren 2015
Lennart Lindelöw, A-tränare, är redan inbokad för en träningshelg. SHRF
subventionerar med 150 kronor per dag, totalt 300 kronor. Det gäller för en häst,
väljer man att delta med flera hästar betalar man fullt pris från och med häst
nummer två.
Planen är att boka in ytterligare en A-tränare, samt en B- respektive C-tränare
under våren. Där kommer att bli samma subventionering som vid Lindelöwträningen även för kommande träningar.
4, Tävlingar 2015
Diskussioner förs om föreningssamverkan. Uppslag är att arrangera en
kombinationstävling tillsammans med någon som vill arrangera en
dressyrtävling. Hoppning en helg och dressyr helgen före eller efter i juni månad.
Tävlingen blir regional. Vi håller i hoppningen, de i dressyren. Styrelsen har sökt
pengar från Akzo Nobel till tävlingen. Diskussioner förs med Stenungsunds RK
om att ha tävlingarna på deras anläggning. Nina Rasmusson och Lena Tegenfelt
får i uppdrag att fortsätta samarbetsdiskussionerna och återkomma med förslag.
Vi kommer att som vanligt att ha Godis/delikatesscup (oktober), Christmas Show
(andra advent) samt julklappshoppning (tredje advent).

5, En medlem har missuppfattat gällande funktionärsersättning i samband med
en tävling och vill för detta ha ersättning. Styrelsen avslår begäran då man anser
att informationen om vad som gäller har varit mycket tydlig.
6, Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmötet
Styrelsens förslag om TS – Lena Tegenfelt
Diplom och priser – Lotta Wahlborg och Nina Rasmusson
Budgetredovisning – Lena Tegenfelt och Maya Johansson
Verksamhetsplan – Lena Tegenfelt
Verksamhetsberättelse – Lotta Wahlborg
Foton/bildspel – Annika Grundberg
Bildspel från Christmas Show – Annika Grundberg
Blommor – Nina Rasmusson och Lotta Wahlborg
Dagordning – Annika Grundberg
Kallelse – Annika Adolfsson
Festinbjudan – Annika Grundberg
”Pimpa” festlokalen – Victoria Evenbratt Nåred
7, Årsmöte och jubileumsfest
Årsmötet hålls den 21 februari på Holmegård. Efteråt är det jubileumsfest med
buffé på Jordhammars Herrgård. SHRF sponsrar medlemmarnas kuvert med 150
kronor så medlemmar betalar 100 kronor. För medföljande icke medlemmar är
kostnaden 250 kronor. Middagen kan betalas med funktionärspoäng.
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