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Stenungsunds
hoppryttarförening
Protokoll - Styrelsemöte Stenungsunds hoppryttarförening
Dag och tid: 2012-11-19 kl. 18:00 – 22.30
Plats: Hos Anne
Närvarande: Maulin Aulin, , Anne Olsson, Nina Rasmusson, Lena Tegenfeldt, Lotta Wahlborg. Förhindrad:
Annika Adolfsson

12/77 Mötets öppnande, föregående protokoll med balanslista

Lotta hälsade alla välkomna. Balanslistan gås igenom.
12/78 Lindelöw-träning
Lennart Lindelöw är bokad för två träningar januari/februari. Träningarna är ett
samarrangemang mellan SHRF och Stall Holmegård. Styrelsen beslutar
- att subventionera SHRF-licensierade ryttare med 150 kr/dag , max 20 st per träningsdag.
- att C-ponnyryttare ges förtur till platserna
Budget för träningarna 6 tkr. SHRF ansvarar för anmälningar och marknadsföring.

12/79 Reklamavtal – avstämning
Arbetet med företagskontakter fortskrider. Reklamavtal med olika förslag framtaget.
Tillkommande nya företagskontakter rapporteras till Lena som uppdaterar listan.

12/80 Grönt-kort kurs
Förfrågningar har inkommit om SHRF kommer att anordna någon Grönt-kort kurs. Preliminär
kalkyl framtagen med min. 12 deltagare och max 16. Lotta får i uppdrag till nästa möte att
undersöka lokal och återkomma med ett förslag.

12/81 Uppföljning av funktionärsåtagande
Enligt tidigare beslut (prot.nr 1216) ska efterlevnaden av ryttaravtalen avseende
funktionärsåtagande följas upp i slutet av året. Ur ryttaravtalet: ”Ryttaren ska aktivt bidra till
SHRF.s tävlingsverksamhet genom att ställa upp som funktionär på minst en tävlingsdag/år”.
Av 92 licensierade ryttare har 90 fullgjort ryttaravtalet. En eloge till alla våra ryttare och till
vår funktionärsansvarig!

12/82 Förslag på utmärkelse - Nominera Årets Kompis
Styrelsen vill främja god kamratanda i föreningen, något som inte minst i
tävlingssammanhang är viktigt. Lena får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på en
utmärkelse Årets Kompis. Förslaget ska innefatta nomineringskriterier och rutin för
utnämningen.
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12/83 Medlemsenkät
Genomgång av frågeställningar för medlemsenkäten. Några justeringar görs. Lena skapar ett
webbformulär för test. Slutredigering sker på nästa möte.
12/84 Ekonomi
Resultatet från Godis/delikatesshoppet blev netto ca 21 tkr. Intjänade funktionärspoäng 9425.
och minskat lagersaldo med ca 2 tkr. Kassakonto78 tkr.
Projektbeslut inkomna på följande ansökningar:

10,5 tkr från Idrottslyftet för två aktiviteter; Hopp- och markarbeteskurs och
Julklappshoppet. Målgrupp; alla, oavsett medlemskap upp till 20 år.

5 tkr från Skandia till 2013 års medlemsdag.

Avslag från Thordénstiftelsen avseende tekniska hjälpmedel för tävlingar.

Ansökan insänd till Leader för 2013 för förenings-företagssamverkan.
12/85 Rapport från TSmöte
På senaste TS-mötet diskuterades bl a följande:

TS gärna ser en nyrekrytering i form av en yngre person/ungdom.

SHRFs tävlingar år 2013 blir 16-17 mars (lördag GPponny, söndag regional häst) 25-26
maj (lördag MHPC, söndag regional häst) och 21-22 september (lördag lokal häst,
söndag lokal ponny; Godis-Delikatesshoppet)
12/86 Rapport från Distriktsmöte
Bevakades av Malin och Nettan. Aktuell information var att den s.k. 5-kronan blir 10-krona
(avgift till distriktet) och att TDBn utvecklas för administratörer. I övrigt innehöll mötet
diskussioner, bl a om lagtävlingar.
12/87 Planering SHRFs Decemberaktiviteter:

Julklappshoppet 8 december: Annika och Lotta ansvariga. Med hjälp av bidrag från
Idrottslyftet beslutar styrelsen
- att Julklappshoppet är öppet för alla (oavsett klubbtillhörighet).
Samtliga deltagare får rosett och julklapp. Föreningen bjuder på fika. Budget 5 tkr.

Hopp- och markarbeteskurs 1-2 december: Lotta och Nina ansvariga.
Med hjälp av bidrag från Idrottslyftet beslutar styrelsen om följande tilläggsbeslut
- att alla upp till 20 år (oavsett klubbtillhörighet) subventioneras med 150 kr/dag genom
Idrottslyftet. Föreningen bjuder på fika. Budget 5,5 tkr.

12/88 Nästa möte
Måndagen 3 december, 18.00 hos Anne. Punkter på agendan:

Slutversion av enkäten

Avstämning inför julklappshoppet

Planering årsmötet
2012 ……………………
Lena Tegenfeldt
………………………………………

2012 …………………..
Lotta Wahlborg
……………………………………

Sekreterare

Justerare
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