Protokoll för Kågeröds Lantliga Ryttarförening 2010-08-30
Närvarande: Siv Lindbom, Lone Kirckhoff Hansen, Hans Andersson, Kristin
Petersen, Tina Paulsson, Lotta Persson, Lara Ettwain, Åsa Skoglund. Charlie
Johansson, Elisabeth Salonen
1. § Ordföranden öppnar mötet
2. § Justering av dagens protokoll:
Hans Andersson, Charlie johansson
3. § Dagordningen godkännes
4. § Föregående mötesprotokoll justeras.
5. § Inkommande skrivelser: Elektroniskt brev från Idrott online om att alla idiella
föreningar ska ha ett organisationsnummer. Lone kontaktar skatteverket
Avgående skrivelser: 6. § Ekonomisk rapport
Göran har skickat in ansökan om LOK-stöd
7. § Kommittérapport:
Tävling:
 Vi har överlag fått mycket beröm för våra tävlingar I år, speciellt den senaste då vi
körde hela tävlingen online.
 Vår årliga ponnyhopptävling flyttas till första helgen I maj.
 Styrelsen röstade om utformningen av KM. Majoritet för att behålla KM I dess
nuvarande form. Lara och Kristin håller I tävlingen.
 Styrelsen bestämde att vi ska ansöka om SM I dressyr nästa år. Lotta har varit I
kontakt med kommunen som ställer sig positiva till att hjälpa till. Lotta utsågs till
arbetsledare för hela arrangemanget.
8. § Ridhusföreningen:
Ridhusföreningen kom med ett antal frågor:
 Om vi kan ta bort de gröna soptunnorna I ridhuset?
De kan stå kvar eftersom vi inte betalar för att få de tömda eller för att ha de där.
 Fönstren o kafeterian samt speglarna behöver putsas. Vi tycker det behövs en lift
eller liknande så det är bättre om vi kan samordna den insatsen t.ex under en
fixardag.
 Måla sarg och fönster innan höst?
Lara och Lotta fixar det.
 ridhusföreningen vill ha in höstens bokningstider. Onsdagar är klara; samma tider
som innan och eventuellt förlängt till kl 22 om det blir föräldraridning.

Måndagsbokningar beror på om vi får ihop nån hoppträning, besked ska lämnas
snarast till Charlie/Ridhusföreningen.

9. § Övrigt:
Frida Svensson – tävlingsarrangör I Allerum undrar om vi hyr/lånar ut material.
Vi föreslår att hon hör med Skromberga.
Malou Björnslätt undrar hur det går med hoppträningen.
Föreningen har några förslag på tränare. Vi hoppas kunna lämna besked till på
måndag.
Tina ska lära sej Equipe.
Förfrågan har kommit om föräldraridning. Vi ska höra med Karin. I såfall blir det på
onsdagar kl 21.00 och till en kostnad av 350kr/mån.
Vi bestämde att föreningen ska ha ett medlemsmöte den 27 september kl 18.30 där vi
kan informera om vad som är på gång samt att medlemmarna kan lämna synpunkter
och åsikter på hur vi ska utveckla föreningen.
Inget som inte sker I klubbens regi läggs ut på hemsidan.
Några medlemmar vill ha ut fler resultat på hemsidan. Bloggen är ett utmärkt forum att
lägga ut stort som smått som hänt I föreningen.
10. § Nästa möte:
27/9 efter medlemsmötet
11. § Mötet avslutades.
Vid pennan: Tina Paulsson, Kongaö 10-08-30

Justeras………………………………
Hans Andersson

………………….................................
Charlie Johansson

