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Närvarande: Marianne, Ulla-Karin, Carina, Marita, Helena, Eva och Linda. 
 
§1. Mötets öppnande 
Styrelsemötet öppnas av ordrörande Marianne Björklund. 
 
§2. Val av justerare 
Till justerare valdes Linda och Carina 
 
§3. Genomgång av årsmöte 
Inget att ta upp 
 
§4. Ovalbana 
Inget aktuellt 
 
§5. Aktiviteter 

• Inga Emma kurser är planerade. Carina ska höra med Emma om datum 
framöver. Styrelsen beslutade genom röstning (alla för) att om hon kan 
komma innan det blir bart ute så står klubben för kostnad av ridhushyra. 

 
• Eva ska kolla upp om centrerad ridning. Vad det finns för möjligheter att rida 

lektioner, och vad det skulle kunna kosta. Info. Kommer på hemsidan. 
 

• Styrelsen beslutade genom röstning, (alla för) att vi ska köpa in SM filmen. 
Det blir Ulla Karins uppgift.  

 
• Carina lägger ut info. På hemsidan om vilka filmer som finns i klubbens ägo, 

om någon är intresserad av att låna.  
 

• Marianne ringer om info. Angående kurs i foderstatsberäkning.  
 
§6. Ekonomi 
Kassören redovisade klubbens ekonomi 
 
§7.  Medlemmar 
Klubben har fått fyra nya medlemmar. Sammanlagt är vi 14 stycken. 
 
§8. Hemsidan 
Inget nytt 
 
§9. Långritt 
Lördagen 4/4 Från Marianne kl 11.00. Hör av dig till Marianne. Sista anmälningsdag 
är 1/4.  
 



§10 Övrigt 
• Ska vi ha några som sommarjobbar på ovalbanan i år. Orsa kommun står för 

sommarjobbande ungdomar. Finns det i så fall någon som kan vara 
handledare? Carina pratar med ORK om det finns någon ny vaktmästare som 
kan hjälpa till. Helena hör med Frida som jobbade förra året. Helena hör även 
av sig till Anders Rosell som jobbar på kommunen.  

 
• Hingstvisning 19/4 i Enköping. Är det någon som är intresserad av samåkning 

så hör av er till Marianne. Biljett köpes via Odins hemsida senast 13/4. 
 

• Nelly sitter kvar som kassör tills vidare. 
 
§11. Nästa möte 
 Den 26/4 hemma hos Helena kl. 18.00. För vägbeskrivning, ringer ni tel. 40059. 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 
Linda Bergkvist    Carina Morén 
Sekreterare      Justerare 
 
 
 
 
 


