Protokoll för Kågeröds Lantliga Ryttarförening 2010-03-28
Närvarande: Siv Lindbom, Lone Kirckhoff Hansen, Göran Smedberg, Hans
Andersson, Charlie Johansson, Kristin Petersen, , Tina Paulsson, Åsa Skoglund
1. § Ordföranden öppnar mötet
2. § Justering av dagens protokoll:
Åsa och Kristin
3. § Dagordningen godkännes
4. § Föregående mötesprotokoll justeras.
5. § Inkommande skrivelser:
Avgående skrivelser: 6. § Ekonomisk rapport
Budgeten diskuterades. De 20 000 i dressyrpengar får fritt disponeras men ska
redovisas. 10 000 har avsatts till material. Vi måste inventera material och eventuellt
köpa in nya hinderskrållor beroende på de nya reglerna som kommer att gälla nästa år.
7. § Kommittérapport:
Info: Tina uppdaterar det nya medlemsregistret och för successivt över hemsidan till
Idrott online.
Dressyr:Klubben betalar inga individuella startavgifter vid tävlingar. Vid hemmatävlingar
betalar klubben halva startavgiften.
Tävling: Stationära datorer ska köpas in.
8. § Ridhusföreningen:

9. § Övrigt:
Fixardagen flyttas fram till den 18 april för att så många som möjligt ska kunna hjälpa
till.
Jessica har tagit in Åsa som hjälptränare när hon själv inte kan.
Träningarna ska betalas månadsvis i förskott.
Beslut om anläggningsavgiften togs som följer:
Kostnaden för anläggningskort är 400 kr per kalenderår och aktiv medlem
Barn under 10 (inklusive det året de fyller 10) betalar ingen avgift

Anläggningskortet kan jämkas mot att man ställer upp och hjälper till, exempelvis på
fixardagar eller tävlingar. Detta gäller föregående kalenderår, och moträknas sen inför
nytt år, alltså hjälp i 2010 gäller för anläggningskort för 2011 o.s.v.
Varje halvdag (5 timmar) räknas som 100 kr avdrag på anläggningskortet
Vi kommer ha en pärm där alla som hjälper till skall skrivas in. På tävlingar är det
tävlingsledaren som håller i denna. Det är medlemmarnas eget ansvar att du blir
inskriven
Föräldrar och andra anhöriga kan hjälpa till för annan medlem
I samband med tävlingar vill vi höja säkerheten speciellt för barn och unga. Vi kommer
därför bli mer restriktiva med vad ungdomar under 16 får hjälpa till med.
Inför 2011 kommer inbetalningskort att skickas till de aktiva medlemmar som inte har
nollad ut anläggningskortet. Självklart får man då inte använda anläggningen innan
avgiften är betald
10. § Nästa möte:
25 april kl 18.00 i ridhusets kafeteria
11. § Mötet avslutades.
Vid pennan: Tina Paulsson, Kongaö 10-03-28

Justeras………………………………
Åsa Skoglund

………………….................................
Kristin Petersen

