Matfors Ryttarförening

sMötesprotokoll
Matfors Ryttarförenings Styrelse
Datum: Söndag 16/8 2015
Tid: klockan 17:00
Plats: Hemma hos ordförande Maria Engström
Närvarande:

Maria Engström (ordförande)
Niklas Axelsson
Lars Engberg
Ulrica Widmark-Norberg
Carina Hallberg
Annabell Andersson
Anmält förhinder: Torbjörn Lindström, Annabell Andersson, Ulrika
Scherman, Anna Nordell
Adjungerade: Olivia Arnesson, U-sek
-------------------------

§1 – 16
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.

§ 2 Val av sekreteraer
Till sekreterare valdes Lars Engberg.

§ 3 Val av justerare
Till justerare av protokollet jämte ordföranden valdes Ulrika Widmark Norberg

§ 4 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.
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§ 5 Fastställande av tidigare styrelseprotokoll
Föregående protokoll var ännu inte justerat och utskickat och kunde därför ej fastställas
av mötet

§ 6 Kommande arrangemang
Inför tävlingarna 22 -23 augusti är allt under kontroll. Ulrika W N ska fixa Festis som
kan delas ut till alla ryttare när hoppningen är genomförd. Just nu har vi färre deltagare
anmälda än tidigare år till våra augustitävlingar.
Hästens dag 5 september: Här behövs priser till lotterier. Alla uppmanas att undersöka
möjligheten till att ragga priser.

§ 7 Budget och ekonomi
Kassör Annabell Andersson hade skickat skriftlig information som styrelsen tog del av.
Bland annat kunde styrelsen konstatera att:
- Inga utgifter utöver de ordinarie har förekommit under juli månad.
- Efter kostnader för avverkningen är vinsten för virket efter avverkningen ca 35 000
kronor.
- Elkostnaderna för ridhuset har sjunkit men prognosen för helåret är ökade elkostnader
jämfört med budget.
- Föreningen vid tidpunkten för mötet har 116 893 kronor på kontot.
Styrelsen beslutade att vi måste sätta upp en budgetplan för byte av hästar under
kommande år.

§ 8 Föräldrasektionen
Ingen representant var närvarande.

§ 9 Ungdomssektionen
U-SEK kommer att ha möte med Katarina och Maria för att gå igenom och prata om
allmänna saker inför hösten / våren.
En uppfräschning av blå rummet kommer att göras genom att byta b la köksskåp och
diskbänk. Niklas fick i uppdrag att inhandla 2 st underskåp från Ikea.

§ 10 Tävling
Ingen representant var närvarande.
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§ 11 Ridskola
Frågan som togs upp handlade om hur vi kan få duktiga ungdomar med bra
ridkunskaper att hjälpa till att skola ridskolehästarna. Flera ridskolehästar behöver mer
utbildning och många ungdomar skulle kunna hjälpa till med det. Beslut: Frågan
bevakas och tas upp på nästa möte.

§ 12 Personal
Therese, Katarina, Linda, Lena är instruktörer. Utöver det söker vi någon som kan ta ett
mindre antal lektionstimmar.
JO har förlängt kontrakt mellan 3/8 – 31/10 2015. JO jobbar må – to 7-15 och fr 7-11.
Madde blir kvar på 1 år till på MRF.
Patriks handläggare meddelar att Patrik fortfarande är dålig och att utredning fortsätter.

§ 13 Anläggning
Nya kol till startmotorn till 4-hjulingen har köpts in. JO kommer att byta dem. Yngve
har gjort ett fantastiskt bra jobb med att måla och fräscha upp bland annat Vattenhuset
och lilla stallet.

§ 14 Övriga frågor
Styrelsen önskar att Katarina deltar på nästa styrelsemöte den 20 september hos Niklas.
Klockan 18.00. Detta för att diskutera hästar och hästarnas gångtid i lektion.
Nya Schabrak: Finns önskemål att köpa in schabrak till ridskolan. Framtaget förslag är
lite dyrt. Ulrika Widmark Norberg undersöker om vi kan få sponsring på schabrak.
Uppföljning på nästa möte 20/9.
Försäljning: Försäljning av plastpåsar och Saffran kommer att göras i höst.
Inspektion: Arbetsmiljöinspektionen kommer på besök 4 september. MRF:s
arbetsmiljödokumentation uppdateras inför det av Ulrika Widmark Norberg. Med på
mötet med arbetsmiljöinspektionen kommer Maria, Katarina, Lars vara. (eventuellt
någon fler också.)
Gravvård: Tuna församling har meddelat att Margit Grafströms gravstenar måste
säkras (förankras i backen). Lars har varit i kontakt med Hushållningssällskapet och de
kommer att ta kostnaden för det. Hushållningssällskapet står också som gravrättsägare.
MRF ansvarar för att sköta graven med plantering av blommor och städning.
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§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 27/9 klockan 18.00 hemma hos Torbjörn Lindström.

§ 16 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollet justeras

_________________________________
Lars Engberg, sekreterare

_________________________________
Maria Engström, ordförande

_________________________________
Ulrika Widmark Norberg, justerare

