Styrelse möte Stenungsunds Hoppryttarförening
2016-08-15 kl 18.00-20.00
Plats: Sundahallen
Närvarande: Malin Larsson, Lena Tegenfelt, Kristina Åström Nina Rasmusson, Marie riderstrand, Marcus Larsson och Josefina Larsson
16/1 Mötet öppnas, val av sekreterare och justerare
Josefina Larsson till sekreterare och Marie Rindestrand till justerare.
16/2 Genomgång av Föregående protokoll.
Skall gås igenom denna punkt det nästa möte.
16/3 Medlemsdagen -Torsdag
Kolla av lite av vilka som som inte fått mejl och koll av vissa tränings tider.
Forsätta att driva idrotts online, för att få igång det ordentligt.
Alla som hämtar ut sin present skall skriva upp mejl adressen.
Lena har sökt SISU bidrag.
Uppdrag:
Kristina Lägger upp Info kring torsdagen (Anmälan och loppis) på Facebook under mötet.
Lena ger presenten vidare till Marie för att få det till hamra i god tid.
16/4 Ungdomskvällen
16 anmälda hittills och 13 som sover över
Planen är: Grilla, femkamp, lekar, kärleks mums och häst spelet.
Uppdrag:
Nina tar med grill kol
Marie handlar varor
16/5 Godis o delikatess hopp
Hittills står Troya som anläggning.
Annika Teibl banbyggare.
Nettan har läst igenom prop, fått godkänd -> Färdig.
Ponny - Godis inköp är klart (8kg).
Alla sponsorer är ej helt klara.
Uppdrag:
Malin skall läggas ut proppen.
16/6 Christmas show
Nya funktionärs poster.
Skall fixas mer foton till sponsorer och allmänheten.
Sponsorer - Det ser bra ut.
Vilka Klasser som blir, beslutas vid nästa möte.
Uppdrag:
Plaketter
Proppen
16/7 Avslutning lag

Nina planerar - Linda Johansson hoppas komma och
Någon gång i oktober
16/8 Ekonomisk Delårsrapport
Tävlings budgeten är i balans.
Cafe har gått bättre än väntat Håller budget
Mindre medlems intäkter, färre medlemmar än väntat.

16/9 Avrapportering av ansvarsuppgifter
AKZO ponny och häst-Marcus saknar funktionär till LOK stöd.
Krestina vill ha vill ha goa bilder och som är genom tänkta (visa jackor).
Lagledarens ansvara att rapportera.
Uppdrag:
Marcus kontaktar kommunen

16/10 Beslutspunkter
• Styrprinciper - En bra grund. Fattar alla beslut på styrelsemöterna. Dom skall skall gås i
genom nästa möte. Enligt utskickat förslag.
• Riktlinjer för lagryttare - Enligt utskickat förslag.
• Aktiviteter på christmas show - Funderingar på att sitta och pärla under lördagen till aldrig ensams förmån. Mer Info på hemsidan. Två aktiviteter > Lena Beställa pärl kitt. X kr
skänkes för varje hopp över ung cancer hindret (lotternas förtjänst). Hopp tävling, dans
runt granen och paket byte.
• Inköp rosetter - Behöver Köpas för kvarvarande tävlingar
• Flytta hinder - Vattenmattan är flyttat och hinderna flyttas ikväll efter mötet.
• Veterinär kväll - 17 oktober Gunilla Lundgren bokas av Lena.
•
16/11 diskussiomspunkter
• Revidering av vår vision - Skall gås igenom denna punkt det nästa möte.
• Ev , revidering våra utmärkelser - Skall gås igenom denna punkt det nästa möte.
16/12 Övrigt
• Förråd 1200kr ligger budgeterat, då, utgått från Holmegård. Väntar pris förslag från
Stenungsunds hem, Marie driver detta vidare.
• Styrelsen ställer sig bakom förslaget från spekeröd att köra en clinic med Kajsa Boström
under hösten inom förenade hästkrafter
16/13 Nästa möte preliminärt 14 September. kl 18.00

16/14 Mötes avslutas

Sekreterare
________________________
Josefina Larsson

Ordförande
_________________________
Nina Rasmusson

Justerare

________________________
Marie Rindestrand
Not: Underskrivet justerat protokoll förvaras hos sekreterare.

