Oda-Raudkas Islandhästklubb
Medlemsmöte 2007-05-30, på Orsa ridklubb
Närvarande: Christine Modh, Carina Morén, Diana Nyström, Ulla-Karin
Berglund, Marianne Björklund, Lena Bastman, Annika Sundh Ek, Lasse Modh,
Helena Thomson, Lisa Berglund, Frida Dufva och Marita Friberg
§ 1. Mötets öppnande
Styrelsemötet öppnades av ordförande Carina Morén.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Christine Modh.
§ 3. Genomgång av föregående protokoll
§ 4. Ovalbanan
• Det bestäms att Marianne får en prisuppgift för reparation av
gräsklipparen.
• Det bestäms att vi köper färg till speakerhuset och staketet.
• Det bestäms att Carina pratar med vaktmästaren på ridhuset ang.
gräsklippning av banan.
• Marita tar på sig att prata med Orsa kommun ang. feriejobbare för
gräsklippning etc.
§ 5. Aktiviteter
• Det finns tre platser kvar till kursen med Emma Örtendahl, den 24 juni.
Sista anmälningsdag är den 17 juni. Plats: Våmhus ishockeyplan i
Kumbelnäs.
• Vi bestämmer att träffas vid Oda raudkas ovalbana den 30 juni kl. 11 för
gemensam aktivitet. Alla önskas välkomna!
§ 6. Ekonomi
• Inget nytt.
§ 7. Medlemsstatus
• 23 medlemmar idag.
§ 8. Hemsidan
• Vi bestämmer att Diana säger upp hemsidan pga. att den kostar för
mycket, det finns billigare alternativ. Det är dock två månaders
uppsägningstid.
§ 9. Långritter
• Gemensamma ritter kan vem som helst fixa. Det är upp till var och en.
§ 10. Övrigt

•
•
•

Vi pratar om klubbjackor. Marianne har pratat med Vika häst & släp.
Marianne kan ta emot beställningar på jackor. Det bestäms svarta jackor
med Oda raudka-tryck på ryggen. De kostar 310 kr/st inkl. tryck.
Vi lottar ut två schabrak.
Under hösten arrangeras Hästens dag på Orsa ridklubb. Vi utser Helena
Thomsen som vår representant från klubben, som kan vara med och
hjälpa till med det.

§ 11. Nästa möte
• Styrelsemöte den 1 juli kl. 18 hos Christine Modh i Sollerön.
• Nästa medlemsmöte i augusti.
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