
Oda	  Raudkas	  Islandshästklubb	  27/7	  -‐09	  

Org.	  Nr.	  884401-‐7288	  

Styrelsemöte	  2009-‐07-‐27	  hemma	  hos	  Marita,	  Orsa	  

Närvarande	  Marianne,	  Marita,	  Carina,	  Ulla-‐Karin	  och	  Linda	  

	  

§1.	  Mötets	  öppnande	  

Marianne	  öppnade	  mötet	  

§2.	  Föregående	  protokoll	  

Vi	  lägger	  den	  centrerade	  ridningen	  på	  is	  då	  instruktören	  ej	  innehar	  F-‐skatt	  sedel	  

Carina	  lägger	  upp	  datum	  för	  Emma	  kurser	  på	  hemsidan	  för	  kommande	  höst	  och	  vår	  

Ulla	  Karin	  har	  köpt	  in	  senaste	  SM-‐	  filmen,	  och	  Carina	  ska	  lägga	  ut	  på	  hemsidan	  vilka	  filmer	  som	  
klubben	  äger.	  	  Hon	  ska	  också	  lägga	  ut	  en	  intresseanmälan	  angående	  foderstatsberäkning.	  

Långritten	  4/4	  blev	  av	  7	  ekipage	  med	  utgång	  från	  Marianne	  deltog.	  

Det	  blev	  inga	  sommarjobbare	  på	  ovalbanan	  i	  år.	  	  

Å	  till	  sist	  var	  det	  3	  st	  som	  samåkte	  till	  hingstvisningen	  i	  Enköping	  från	  Mora	  i	  år.	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Marianne	  

§4.	  Ovalbanan	  	  

Inget	  nytt	  

§5.	  Aktiviteter	  

Carina	  lägger	  ut	  datum	  på	  hemsidan	  om	  kommande	  Emma	  kurser.	  

Förslag	  om	  en	  trevlig	  dag	  att	  umgås	  och	  ha	  lite	  lekar	  på	  ovalbanan,	  typ	  öltölt	  och	  fyrgång	  special	  m.fl.	  
exempelvis	  12/9.	  Carina	  kollar	  så	  att	  inga	  andra	  aktiviteter	  är	  planerade	  på	  ORK	  den	  dagen.	  Anmälan	  

är	  då	  sista	  augusti	  till	  Linda.	  Marianne	  kollar	  upp	  vem	  som	  kan	  tänkas	  vara	  domare.	  Marita	  kollar	  upp	  
ljudanläggning	  och	  vad	  det	  kommer	  att	  kosta	  plus	  att	  hon	  tar	  fram	  omdömespapper.	  

§6.	  Ekonomi	  

Inget	  nytt	  

§7.	  Medlems	  status	  

Nelly	  hade	  missat	  kollat	  upp	  några	  nya	  siffror	  



§8.	  Hemsidan	  

Christine	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ta	  hand	  om	  hemsidan	  mot	  betalning	  men	  vi	  tycker	  att	  Carina	  gör	  ett	  

utmärkt	  jobb,	  så	  det	  kommer	  inte	  att	  behövas.	  

§9.	  Långritter	  

Långritt	  med	  utgång	  från	  Marianne	  23/8.	  Sista	  anmälningsdag	  15/8.	  Ring	  eller	  mejla	  Marianne.	  
Carina	  lägger	  ut	  info.	  På	  hemsidan.	  

§10.	  Övrigt	  

Om	  någon	  känner	  att	  man	  vill	  ha	  ersättning	  för	  eventuell	  materialförbrukning	  skall	  förfrågan	  till	  
styrelsen	  göras,	  ett	  beslut	  skall	  tas	  och	  för	  att	  få	  pengar	  så	  måste	  kvitto	  lämnas	  till	  kassören.	  

Hästens	  dag	  15/8	  på	  ORK	  kl.	  11-‐14.	  Oda	  har	  uppvisning	  kl.	  11.15	  Carina	  skriver	  ihop	  program	  plus	  

lägger	  ut	  info.	  På	  hemsidan.	  	  

Om	  någon	  som	  inte	  tillhör	  klubben	  vill	  låna	  någon	  av	  våra	  filmer	  får	  de	  betala	  en	  hyra	  om	  30	  kr/	  
vecka.	  Även	  detta	  lägger	  Carina	  ut	  info.	  Om	  på	  hemsidan.	  

Ordförande	  och	  kassör	  får	  företräda	  föreningen	  i	  bankärenden	  var	  för	  sig	  i	  samtliga	  angelägenheter.	  
Marianne	  Björklund,	  61-‐12-‐05-‐1062	  och	  Ulla	  Karin	  Berglund	  56-‐08-‐10-‐7107.	  Samtliga	  

styrelsemedlemmar	  röstar	  för.	  

§11.	  Nästa	  möte	  

Söndagen	  11/10	  kl	  18.00	  i	  Orsa.	  	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

Linda	  Sinders	   	   	   	   Marianne	  Björklund	  

Sekreterare	   	   	   	   Justerare	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  


