Styrelsemötesprotokoll nr 1 – 2012
Styrelsemötet 2012-01-10
Närvarande:
Ewa Andersson (EA)
Eva Häll (EH)
Elisabeth Englund (EE)
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot
Ingmar Idh (II) ersättare
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)
Förhindrade:
Kerstin Wigren (KW)
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad
§1 Öppnande av möte
(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Tävlingssektionens framtid
Lena och Anneli från tävlingssektionen är med inledningsvis för att diskutera framtiden
för klubbens tävlingar. Det är endast en lokaltävling dressyr/häst inplanerad under
våren. Detta för att licensryttarna ska få behålla sina licenser.
Tävlingssektionen saknar kompetens inom equipe och TR-databasen.
Hur ska vi få fler funktionärer till våra tävlingar? Kan man i ridskoleutbildningen lägga
in aktivt deltagande vid tävling? Hur kan våra instruktörer inspirera eleverna mera till
att delta i tävlingar som tävlande eller funktionär?
Samverkan med Fagereke? Högsby? Cuper?
Hur får vi en sammanhållen klubb både för individen och klubben som helhet?
Lena och Anneli önskar medlemsavgiften samt anläggningsavgiften som
kompensation för allt ideellt arbete.
Det finns ett behov av att diskutera och bryta åsikter och tankar med varandra.
Verksamhetsdag?
Styrelsen beslutar
Att EA tar kontakt med Fagereke för en diskussion om ev utökat samarbete inom
tävlingssektorn samt framtiden.

§3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
Att godkänna dagordningen
§4 Valberedningen
Rebecka Englund, valberedningen, rapport från arbetet, svårt att hitta folk.
Styrelsen beslutar
Att EA sätter upp anslag i stallet och lägger ut på hemsidan intresseanmälan till platser
i styrelsen och sektioner
§5 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll skickades ut och har justerats på mailen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna förgående protokoll nr 10 och lägger detsamma till handlingarna.
§6 Ekonomi
a) Ingen rapport föreligger
b) Folksams föreningsstipendium.
Styrelsen beslutar
Att ansöka ur stipendiefonden.
Att EH tillsammans med MD skriver ansökan
§7 Anläggning
a) Det är öppet runt spånskjulet. Ett plank skulle förhindra att det snöar in.
Kostnadsuppgift på fasadplåt har inhämtats 100kr kvm. MJ fortsätter arbetet med att
undersöka vad som kan göras.
§8 Verksamhet
a) Inköp av ny häst. Förslag presenterades för styrelsen. Instruktörer har varit och
provridit. Dom tyckte att det kändes som en bra häst. Det finns ekonomi för inköp av
ny häst då vi har sålt flera hästar.
Styrelsen beslutar
Att godkänna inköp av en ny häst till lektionsverksamheten för 45 000SEK
§9 Rapporter
a) US rapporterar att det kommer att ske en del skiften i styrelsen då flera tar studenten
i vår. Det är svårt att få kassör och ordförande. Årsmöte 120405
b) Cafeteria- ingen rapport föreligger.
c) Miljö – ingen rapport föreligger
§10 Styrelse utveckling
Styrelsens träningsläger.
Styrelsen beslutar
Att förlägga styrelsens träningsläger den 3-4 februari.
§11 Julfest
ORK höll julfest den 17 december i bågskyttelokalen. Det kom inte så många men
dom som var där hade det mycket trevligt.

§12 Hökörning
AIK pojklag kan tänka sig att ställa upp och köra hö som en del i deras träning.
§13 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 7 feb kl.18.00 på ORK.
Planering inför årsmötet, godkännande av verksamhetsberättelse, budget och
verksamhetsplan

Ewa Andersson
Ordförande

Elisabeth Englund
Sekreterare

