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Styrelsemöte

Tid: söndagen 2206t2 kl. 18.30-20.30

Plats: Klubbrummet NYckelbY

Kallade: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina Orselius, Pernilla Hallin, Ida Slänsby, Ella

Axelsson, Anna Askling, lngmarie Ramsten

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen, Ulf Paulsson, Tävlingssektionens

medlemmar

Närvarande: Elena Hultgren, Kristina orselius, Anna Askling, Pernilla Hallin, lda slänsby

Margareta Forsberg, Anita Mohall

Dagordning:

1.. lnledning

2. Godkännande av dagordning

3 Val av protokolljusterare, Anna Askling

4. Föregående Protokoll

5. Ekonomi:

a) Resultat tom. maj, fr. dressyrtävlingarna, på tävlingarna gick vi med plus

20998:-.Viliggernusammanlagtpåettplusmed11200:-'
b) Medlemsregister 2022255 st, medelåldern är 27 är, kvinnor 95% män 65 %

22OGt2. Ansökta tävlingslicenser 2022 33 st'

c) HM / Hippokrates status MarialMaggan, Mia jobbar på med att få ut

fakturor. Antal medlemmar på hemsidan måste justeras. Ändra hur man

söker medlemskap på hemsidan fr Horsemanager till Hippokrates via länk'

Åsa och Mia får det som uPPdrag

d) Kristina gör halvårsbokslut

6. Registerutdrag: Vilma Adamovic

7. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarna aktiviteter

Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP
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- Uppsittningar per/vecka på ridskolan maj, fullt i grupperna, några få bortfall pga'

sjukdom. 1-2 nybörjarkurser planeras det för på ridskolan 2o22-

- Övriga aktiviteter maj-juni, Nyckelbykombon. uteritt för ledare 4/6 Mindre antal

anmälda till läger i år jämfört med 2021'

- Längre terminer vårtermine n 2023, istället för ridläger. 2 st teoriveckor på vt'

Kommer förläggas så att inte ridlektioner krockar med dressyrtävlingar. Sista

veckan iterminen då v. 19.

- fieil Halv/ Vätternrundan, funktionärsarbete- Åsa

- Framtida aktiviteter/HT 2072

- z}års Jubileum Stall Nyckelby/ Nyckelby 2018, fortsatt planering sker i

planeringsgruppen med aktiviteter under dagen, barnvänlig tillställning på

kvällen. Ev mackor som förtäring, tårta samt kaffe. Ev. musikuppträde. Styrelsen

subventionerar underhållningen, beslut tas av kassör och Ordförande'

Arbetsgruppen redovisar framtidens planering, se bifogat

pla neringsmötesanteckn ingar.

8. Rapporter:

a) Skrivelser: Ordförandeträff \4/6, Pernilla deltar, SVR Majinformation' Stöd för

föreningar, Träffa Nils van de Pohl 28 juni RF, Vätternrundans funktionärsträff

2116k1.18.00 Teams, antagligen Åsa, trygg ridsport, möte 22/6'

Beviljade Bidrag:

sökta Bidrag: underhållsbidrag, sökt men har ej fått svar än.

lnrapportering av bidrag: 15 aug LOK-stöd, Aktivitetsstöd 15 aug, SlsU FULK, Vår

ridsportsförening (Styrelsen), Återstartstöd, Klara Projektstöd Vf 2022' Elena och

Pernilla ansvarar för detta.

Utbildn ing: Funktionärsutbild ning fredag t/7 inf ör hopptävli n gen'

Cafeteriasektionen: På dressyrtävlingarna gick toasten åt men inte så mycket

annan mat. Vid hopptävlingarna skall ev. hamburgare, korv och toast finnas' 2

kafeteriapersonal klara men behövs 2 till så man kan bytas av.

Tävlingssektionen: Status, Sponsorer, Rosetter/Plaketter/Medaljer beställer Elena

mer. Agria, Prodimo, Adams el, skobes bil, Mörtlösa blommor och harmoni samt

Louise Skönhetssalong och kontakt skall ske med Grepstad Gårdsbutik'

Hopptävlingarna, Anita är tävlingsledare. Planerar för funktionärsutbildning i

samband med byggandet av banan fredag 1,/7 kl.17.00. Pernilla håller då i en

funktionärsutbildning. Eventuellt behövs en ny mikrofon. Elena frågar Mia om

hon kan se om vi får tag i en ny mikrofon. Vilma hjälper till på framhoppning

ponny. Mail ska gå ut till våra medlemmar för att få mer funktionärer.

parkeringen behövs klippas innan samt luft i hindervagnens däck behöver fyllas

på. Onsdag 29/6 k1.18 samlas vi för förberedelser inför tävlingar.

u ngdomssektionen : Pernilla rapporterar, Agria har en käpphästhopptävling

digitalt, Agrias ponnycup glädjehoppet. Pernilla kollar upp detta men verkar som

det är tajt om tid.

Miljö: Dressyrtävlingarna - Utvärdering av sophantering på dressyrtävlingarna -
bra uppmärkta kärl. Grovsoporna körs till återvinningscentralen i Mjölby'

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)



Miljöpolicy: godkänner den miljöpolicy som finns, skall printas ut och sättas upp

på anslagstavlan. BESLUT

j) lT: Medlemsenkät- presentatio n av 2O2L svar, Äsa jobbar vidare med att få fram

svaren. Hur går vi vidare 2022 Hemsidan? Foto på styrelsen 2022? - Åsa. Kort

Enkät till våra funktionärer på Lokala tävlingar 2022?

k) Byggprojekt övervåning, efter sommaren diskuteras detta vidare. Kontakt ska ske

med kommunen om kostnad för bygglov. Försök skall göras för att få hjälp med

stöd från kommunen för ombyggnad. En byggnadsritning måste göras.

10. Årshjul, genomgång av årshjuljuni.

tI. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista

12. Övriga frågor

Höstens möten datum 18/9 styrelsemöte och planeringsdag 9.00-15.00 genomgång av

ridskolans bok, 16/10 styrelsemöte,27/t! styrelsemöte. Avslutningsmöte i december.

13. Mötets avslut

Elena Hultgren Ordförande lda Slänsby Sekreterare Anna Askling justerare


