Protokoll nr 3
2020-09-29
Enköpings Fältrittklubbs styrelsemöte
Datum: 2020-09-29
Tid: 19.00- ca 20.30
Plats: Hos Annika
Deltagare:
Anna Cornéer
Kicki Fredriksson
Jenny Söderberg
Mathilda Eriksson
Frida Carlsson, adj
Frånvarande: Marianne Sundström, Stefan Sundström, Wilma Fredriksson US,
Annika Arosenius, adj.
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Anna Cornéer
§2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Anna Cornéer, eftersom ordinarie
sekreterare, Marianne Sundström, inte var närvarande.
§3 Val av justeringsman
Kicki Fredriksson utsågs till justeringsman för protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5 Förra mötets protokoll
Genomgång av förra mötets protokoll (2020-08-02). Följande noterades:
Frida Carlsson har anmält sig till Basutbildningen, som ska leda till att hon bli
vår Grön Kortutbildare i klubben
Sadelkunskapen flyttas till november.
Anna har lyft frågan till Annika om att det finns klagomål från medlemmarna
på underlaget i ridhuset. Annika ska prata med Herman, så nu ligger
bollen där.
§6 Folksam hästkunskap cup
Sara Hiller hade förslag om att vi skulle få ihop ett US-lag som tävlar i
hästkunskap. Hon kunde vara lagledare och hjälpa till. Tyvärr var tiden för
knapp och ingen visade intresse. Vi får satsa på det till nästa år.
En insats vi kan göra är att peppa US att komma igång med aktiviteter.
§7 KM
På lördag den 3/10 har vi KM. Hopp och dressyr, samt sportkörning. Frida
och Wilma har varit ansvariga för detta och alllt är under kontroll.
§8 Kräftskiva
Jenny, Mathilda och Stefan har även de allt under kontroll inför lördagen.
§9 Inköp av ca 10 koner
Den som först ramlar över koner till ett rimligt pris, köper det och lägger ut
det i gruppen.
§10 Säkerhet
Det har visat sig att säkerheten inte alltid följs i stallet och i hästhanteringen.
Föreningen och HB har tillsammans kommit fram till en säkerhetspolicy som
sitter på anslagstavlan. Den efterföljs inte alla gånger och därför föreslår vi att
vi anordnar en informationskväll för att påminna om detta.

Samtidigt kan man informera och påminna om ridhusreglerna, så att alla vet
hur man ska bete sig i ridhuset och i paddocken. Om det inte redan sitter
anslaget i ridhuset, så bör det anslås där.
§11 Cafeteriavagnen
Det går väldigt trögt med panelsättning på vagnen. Stefan har uppmanats av
Anna att ta kontakt med Veteranpoolen och höra med dem varför det dröjer. Vi
har inte heller fått någon faktura. Herman hade tydligen fått den, men inte
skickat den vidare till oss än.
§12 Ekonomin
Ekonomin ser ut ungefär som förra mötet, dvs 41.000 kr på sparkontot, och
ca 14.000 kr på plusgirot. Då är ännu inte panelen eller arbetet betalt.
§13 Nästa möte
Tisdag 10 november kl 19.00

………………………………
Vid protokollet Anna Cornéer

………………………………
Justeras: Kicki Fredriksson

