Protokoll för Kågeröds Lantliga Ryttarförening 2011-02-14
Närvarande: Siv Lindbom, Lone Kirckhoff Hansen, Hans Andersson, Tina Paulsson,
Lotta Persson, Lara Ettwain, Göran Smedberg, Elisabeth Salonen-Ripa, Lotta
Lehrecke, Lotten Andersson
1. § Ordföranden öppnar mötet
2. § Justering av dagens protokoll:
Elisabeth, Lotten
3.
4. § Dagordningen godkännes
Ja
5. § Föregående mötesprotokoll justeras.
Årsmötesprotokollet justeras nästa möte
6. § Inkommande skrivelser:
Avgående skrivelser: 7. § Ekonomisk rapport
Lone gör en lista på de som betalt eller arbetat in anläggningsavgiften
8. § Kommittérapport:
Hoppkomittén har haft möte om vad de ska använda pengarna de fick till.
Medlemmarna fick skriva ner förslag och olika aktiviteter planeras utifrån dessa.
Vi kan även få ihop till ett lag i Div 2 hoppning.
Lone har diskuterat proppen till hopptävlingen i maj med Kerstin. Kersin efterlyser hjälp.
Lotta Lehrecke erbjöd sig att hjälpa till.
Föreningen ska anordna Pay and Ride den sista onsdagen och torsdagen varje månad.
Onsdagen för ponny och torsdagen för häst. Tina ordnar propparna.
Dressyrlagen tränar för fullt på tisdagarna. Vi ska försöka få ihop till ett lag som kan
starta I lag-DM för storhäst.
SM: Lotta har anlitat danska domare. Planeringen inför SM flyter på. Kristin och AnnaKarin säljer in sponsorpaket.
Vi ska betala ridhusföreningen 3600 + el för en vecka under SM
Lotta har ordnat pausinslag med shettisagillity.
9. § Ridhusföreningen:

10. § Övrigt:
Hasse har köpt färg till hindrerna. Styrelsen beslöt att en kostnad upp till 2500 kr är I sin

ordning att betala för färgen. Fler får gärna komma och måla.
Föreningen har fått förfrågan om det går att hyra utebanan. Styrelsen röstade nej till
detta med motiveringen att det blir för mycket administration och att utebanorna ska
vara tillgängliga för alla.
Karolin Petersen tar över onsdagsträningarna fr.o.m denna veckan

11. § Nästa möte:
25/4 kl 19.00
12. § Mötet avslutades.
Vid pennan: Tina Paulsson, Kongaö 11-03-21

Justeras………………………………
Elisabeth Salonen-Ripa

………………….................................
Lotten Andersson

