Matfors Ryttarförening

Protokoll från styrelsemöte 1 maj,
Matfors Ryttarförening
Datum: Måndagen den 1 maj 2017
Tid: Klockan 18:00-20:45
Plats: Hemma hos Annabell Andersson
Närvarande:











Ulrica Widmark-Norberg
Carina Hallberg
Annika Welander
Niklas Axelsson
Ulf Nilsson Böös
Jan Lorentzon
Annabell Andersson
Linda Mårtensson
Cajsa Berggren
Maja Mårtensson – Ungdomssektions representant

Anmält förhinder: Adjungerade: -

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
§2 Val av justerare
Till justerare av protokollet jämte ordförande valdes Niklas Axelsson
Cajsa Berggren är vald som ständig sekreterare vid konstituerande styrelsemötet
§3 Godkännande av dagordning och föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkände dagordningen.
•
•

Arbetet med att upprätta en uppdaterad arbetsbeskrivning är påbörjat. Ulrica och
Katarina fortsätter med detta.
Granskning av brandsäkerheten fortsätter, de direktalarm som undersökts passar ej
fastigheten. Annabell kontrollerar med försäkringsbolaget om sponsring till
brandsläckare kan fås. Träning av utrymning av stallarna bör göras igen, förslagsvis
till hösten.
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•
•

Möjlighet till timer för belysningen bör vara ett astrour, Linda fortsätter kontakt med
kunnig person.
Städkvällen 26/4 var lyckad med god uppslutning. Styrelsen beslutar att stryka
planerad städdag 20/5 och planerar för Pay and Ride som kommer arrangeras denna
dag.

§4 Avstämning sektionsvis
Ungdomssektion
Konto som finns hos SEB ska avslutas och pengarna flyttas till handelsbanken. U-sek styrelse
får besluta om de vill placera pengarna på eget konto där en avgift tas ut eller om de vill
placera pengarna i MRF-kontot, Annabell bokför dem separat och kontakt tas med Annabell
när in/uttag ska göras.
Fått förfrågan om barnridning på Vattjoms marknad, måste tyvärr tacka nej då det krockar
med U-seks Pay and Jump. Kommer att delta på barnridningen på nationaldagen.
Anläggningssektionen
Ny bro i sommarhagen behöver göras omgående innan hästarna släpps i sommarhagen.
Möjlighet och pengar för köp av tryckbehandlat virke finns, ska göras en beräkning av
mängden virke till bron och kasarampen så det beställs samtidigt. Carina och Ulf beräknar för
bron, Annabell pratar med Yngve om rampen.
Avfuktaren i ridhuset stängs nu av vid varmare väder, dålig luft uppstår och det måste vädras
dagligen, på veckodagar sköter personalen detta. Styrelsen beslutar att tillsvidare på helgerna
ställer jouren upp dörren på morgonen och stänger på eftermiddagen efter intag av hästarna.
Möjlighet att sätta in fläktar eller annan lösning bör undersökas. Vilken information finns hos
ridhusgruppen om det?
Golvet i nuvarande bomförråd är granskat och håller för belastningen av bomvagnen. Gamla
bomförrådet bommas igen så ingen kan skada sig där inne.
Teknik
På grund av mycket jobb med icke fungerade taggar/borttappade koder till ridhuset beslutar
styrelsen att ridhuset skall på prov hållas öppet mellan 07 och 22 alla dagar, övrig tid behövs
tagg för att låsa upp.
Uppdatering av abonnemangslistan bör ske, Ulrica pratar med Ulrika Scherman som gjort det
tidigare. Samkör med betalningar hos Annabell så kan Niklas sedan avaktivera de taggar som
ej har ett betalt abonnemang.
Ridskolan/hästar
Väntar på lämplig inbytes häst för Ginny.
Önskemål om vi kan samordna publicering av träningsdatum/träningstider samt anmälningar
till träningar som sker på föreningen så att informationen når alla och publiceras på MRF
hemsida och facebookgrupp. - Linda undersöker detta med tävlingssektionen, kvarstår sedan
föregående möte.
Ny ponny Sultan påbörjad inslussning i verksamheten och fungerar bra.
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Diddi och Clapton har fått tänderna kontrollerade och kolla Masken är beställt.
Semesterplanering pågår.
Bra uppslutning på påsklovsaktiviteterna. Ridläger för sommaren finns nu på hemsidan att
anmäla till, mat till ridlägereleverna behöver ses över hur det ska genomföras.
Sommarhästar för ryttarsatsningen och lilla ryttarsatsningen planeras, övriga hästar åker till
Lunde och går på bete.
Två boxar finns ledig från 1 maj i lilla stallet.
Höhäckar är klara och används.
Föräldrasektionen
Har serverat fika på Pay and Ride samt Valborg.
Då det är många aktiviteter som F-sek förväntas delta i på föreningen behövs förstärkning i
den gruppen. Alla i styrelsen får i uppdrag att hjälpa till att värva personer som har intresse av
att planera och hjälpa till runt detta
Ekonomi
Genomgång av månadens ekonomi. Inga oväntade utgifter.
Webb
Uppdatering av respektive sektionssidor samt presentation av föreningen fortgår.
Se över hur idrott online kan användas i samråd med Katarina. Uppdatering av
medlemsuppgifter behövs göras.
§5 Fortsättning av mål – och visionsarbete
Genomgång av det arbete vi gjort hittills och fortsatt arbete med vision, slogan,
verksamhetsidé och mål.
Alla får i uppgift att tänka på värdegrund inför nästa möte. Annica skickar ut en
sammanställning av arbetet så här långt innan nästa möte.
§6 Övriga frågor
• Sladdschema av ridbanan behövs ej, Ulf kontaktas vid sladdningsbehov.
• Styrelsen beslutar att transporten ska säljas.
• Förvaring/förbränning av balplast, Ulf tittar på en lösning av förbränning direkt på
anläggningen. Möjlighet att lämna in balplast till avgift finns.
§7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutas hållas den 8 Juni 18:30 hos Carina.
§8 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
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Protokollet justeras

_________________________________
Cajsa Berggren, sekreterare
_________________________________

_________________________________

Ulrica Widmark Norberg, ordförande

Niklas Axelsson, justerare

