Oda-Raudkas Islandhästklubb
Styrelsemöte 2007-05-20, hos Marita
Närvarande: Christine Modh, Eva Göransson, Carina Morén, Diana Nyström,
Ulla-Karin Berglund och Marita Friberg
§ 1. Mötets öppnande
Styrelsemötet öppnades av ordförande Carina Morén.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Carina Morén.
§ 3. Genomgång av föregående protokoll
§ 4. Ovalbanan
• Marianne och Ulla-Karin har hämtat gräsklipparen hos PA Finn. Den
behöver repareras. De har också pratat med honom om banans skick och
skötsel.
• Speakerhuset och staketet behöver målas.
• Tisdagar och fredagar tränar Orsatravarna hela dagar. Då ska skylt vara
uppsatt som talar om detta.
• Vi diskuterar om banans framtid men beslutar ingenting utan
diskussionen får fortsätta vid nästa möte.
• Vi bestämmer att vid nästa medlemsmöte, på Ovalbanan, ska vi klippa
gräset och göra lite fint. Vi träffas kl. 18 och arbetar med det. Christine
tar med gräsklippare och man.
§ 5. Aktiviteter
• Emma Örtendahl kommer och håller en ridkurs, den 24 juni. Sista
anmälningsdag är den 17 juni. Plats: Våmhus ishockeyplan i Kumbelnäs.
• Långritt blir den 17 juni kl. 11 för alla intresserade. Anmäl dig till
Marianne Björklund, gå in på www.ridledovansiljan.se för vidare
information.
§ 6. Ekonomi
• Inget nytt.
§ 7. Medlemsstatus
• 23 medlemmar idag.
§ 8. Hemsidan
• Det bestäms att Marita mailar över mötesprotokollen till Diana som
lägger ut dem på hemsidan.
• Priset för hemsidan kostar ganska mycket. Finns det något billigare
alternativ? Diana kollar upp detta till nästa möte.
§ 9. Långritter

•

Se under aktiviteter.

§ 10. Övrigt
• Vi pratar om klubbjackor. Marita tar med sig en Oda-väst till nästa möte
för att visa trycket bl.a.
• Marianne och Ulla-Karin har varit i förrådet (hos polisen) och gjort en
inventering. Det fanns en del smått och gott, bl.a. en del schabrak. Det
bestäms att Ulla-Karin gör en materiellista.
• Vi bestämmer att vi ger bort två schabrak vid nästa medlemsmöte (den
30/5).
• Under hösten arrangeras Hästens dag på Orsa ridklubb. Vi ska utse två
personer från klubben, som kan vara med och hjälpa till med det.
§ 11. Nästa möte
• Medlemsmöte den 30 maj på Ovalbanan.
• Nästa styrelsemöte hos Christine på Sollerön den 1 juli kl. 18.
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