Styrelsemöte Oda Raudka
Närvarande:
Carina, Marianne, Ulla-Karin, Eva och Linda

Datum: 08-08-17

§1

Mötet öppnas
Carina öppnade mötet.

§2

Val av justerare
Eva Göransson

§3

Ovalbanan.
Banan har skötts bra under sommaren. Eva säger till Marita som i i sin tur får prata med den som
klippt gräset under sommaren, att vi vill ha gräset klippt innan hästens dag.

§4

Aktiviteter.
o Emma kurs 20/9 i Kumbelnäs. Information om den finns på hemsidan.
o Eva Berättade om kurser i centrerad ridning som kommer att hållas på lomsmyren. Hon tar reda
på mer om när det blir, vad det kostar mm. Och skickar info. till Christine som får lägga ut på
hemsidan för de som är intresserade.
o Styrelsen beslutade att vi ska köpa en ett par filmer, varav en VM film till klubben i studie syfte
som vi kan se på tillsammans och umgås. Första film kväll/medlems träff blir hemma hos Linda
Bergkvist 28/9. Mer info om det kommer finnas på hemsidan.

§5

Ekonomi.
Frida har inte fått några pengar pga. att det ej har kommit in något underlag för betalning av resan.
(faktura eller kvitto), vilket blev bestämt på föregående styrelsemöte. Marianne skall ta tag idet här.

§6

Medlemstatus.
Oförändrat

§7

Hemsidan.
Christine vill ha synpunkter på den nya layouten.

§8

Långritter.
Söndagen den 31/8 samlas vi hemma hos Marianne kl. 10.00 Medtag matsäck. Ridturen tar ca. tre
timmar. Intresseanmälan sker till Marianne senast den 29/8 . Info. Om detta kommer att läggas ut
på hemsidan.

§9

Övrigt.
Hästens dag 6/9 kl. 11-15 på Orsa Rid Klubb. Kl. 14.00 har 0da raudka tid för uppvisning, vi får 30
min på oss. Carina hade lite förslag på hur vi ska lägga upp det hela, hon skall kolla lite vilka
möjligheter som finns. Oda Raudka står för 1/3 av förtäringen . Vid eventuell vinst så vill Oda att den
ska delas på tre. Carina och Linda åker på mötet med ORK och Orsa travarna söndagen den 24/8.
Vad som blir sagt där kommer att läggas upp på hemsidan.

§ 10

Nästa styrelsemöte.
Söndagen den 12/10 kl. 18.00 hemma hos Eva Göransson. Sollerön.

§ 11

Mötet avslutas

Vid protokollet
___________________________
LindaBergkvist
Sekreterare

___________________________
Eva Göransson
Justerare

