Matfors Ryttarförening

Protokoll från styrelsemöte 17 December,
Matfors Ryttarförening
Datum: Söndag den 17 December 2017
Tid: Klockan 14:00 – 16:00
Plats: Hemma hos Ulrica Widmark-Norberg
Närvarande:









Ulrica Widmark-Norberg
Annika Welander
Annabell Andersson
Jan Lorentzon
Ulf Nilsson Böös
Niklas Axelsson
Cajsa Berggren
Maja Mårtensson, U-sek

Anmält förhinder: Carina Hallberg, Linda Mårtensson
Adjungerade: §1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
§2 Val av justerare och godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.
Till justerare av protokollet jämte ordförande valdes Annika Welander
Cajsa Berggren är vald som ständig sekreterare vid konstituerande styrelsemötet
§3 Föregående protokoll
•
•
•
•
•
•
•

Sponsring till brandsläckare, vi har fått 8000 i bidrag. Länsförsäkringars logga ska
placeras på hemsidan.
Datum för träff med ryttarsatsningen är ej satt än, Vecka 51 är julavslutning med
personalen planerad. Ulrica, Annika och Annabell deltar från styrelsen.
Ulrica har påbörjat energideklarationen och varit i kontakt med besiktningsman.
Toaletten i ridhuset är ej klar, fackman hinner ej dit innan jul för att dra
el/ventilationen klar.
Plogbladet till fyrhjulingen är på plats.
Ventilation i ridhuset, Linda och Carina ska återkomma till nästa möte.
Mål och Visionsarbetet finns nu inplastat och utsatt på anläggningen.
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§4 Avstämning sektionsvis inklusive Ridskola
Ridskolan
Fortsatt arbete med ansökan till länsstyrelsen.
Bra uppslutning på Julklappshoppningen
Jullovsaktiviteter finns nu att anmäla till.
Anläggningen
Snöslungan till traktorn är klar.
Rolle kommer efter jul trappa ned sitt engagemang i föreningen och kliver av som ansvarig i
ridhusgruppen. Carina föreslås bli sammankallande för ridhusgruppen. Någon form av
överlämning bör planeras Ulrica kontaktar Rolle om det.
Ungdomssektion
Har haft luciatåg och barnridning på julmarknaden.
Nästa aktivitet är barnridningen så börjar i Januari
Webb
Inget att rapportera
Teknik
Högtalartrattar från Lucksta IF var slängda, inköp planeras till våren av två stycken.
Instagramkonto till föreningen, i dagsläget har U-sek ett eget konto, förslaget är att U-sek ska
driva föreningens konto och alla i U-sek ska ha lösenord till kontot. Niklas kommer närvara
på U-seks årsmöte för att prata om detta.
Föräldrasektionen
Ska fortsätta arbetet med att skapa en större arbetsgrupp.
Efter julklappshoppningen som var årets sista aktivitet så lämnas resterade varor till ridskolan
att använda på jullovet.
Ekonomi
Aktiviteter, julskyltningen har gett ca 23 000 kronor.
Ungdomssektion har fått 5 000 för barnridning från Kyrkan.
Sponsorfakturor är utskickade.
Högre elkostnad för ridhuset november månad. Vi måste hjälpas åt att påminna att
ridhusdörrarna ska vara stängda samt att släcka lyset.
Efter överlämning av ridhusgruppen så behövs en kostnadsuppskattning göras för
färdigställandet av ridhuset.
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§5 Övriga frågor
•

Årsmöte
Styrelsen beslutar att årsmötet planeras till 18 Februari 2018
Handlingar ska finnas att hämta i stallet en vecka innan.
Cajsa sammanställer, sektionerna ser till att respektive årsberättelse är inne i god tid
innan. Möteskallelse ska vara publicerad 18 Januari.

•

Bert-Görans Minnesfond
Styrelsen beslutar att enligt fondens varje år uppmärksamma någon vid årsmötet som
fyller fondens önskemål.

•

Styrelsen beslutar att döpa den nya cafeterian till ”Eivors Cafe”

•

Arbetsgruppen för MRF-galan
Annika blir sammankallande.

§6 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutas hållas den 28 Januari hos med start klockan 18:00 hemma hos
Carina Hallberg.
§7 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet
Protokollet justeras

_________________________________
Cajsa Berggren, sekreterare
_________________________________

_________________________________

Ulrica Widmark Norberg, ordförande

Annika Welander, justerare

