
Oda Raudkas Islandshästklubb 18/10-09 

Org. Nr. 884401-7288 

Styrelsemöte hos Marita, Orsa 

Närvarande, Marianne, Ulla- Karin, Marita, Karina, Helena, Frida och Linda 

 

§1.mötets öppnande. 

Marianne öppnade mötet 

 

§2. Föregående protokoll. 

Planerat jippo blev inte av pga. För få anmälningar. 

Långritten blev däremot av, den 23/8. Åtta stycken deltog.  

Hästens dag bringade in 438 kr. Vinsten delades på ORK, Orsa travarna, och oss. Pengarna 
använder vi till hästens dag nästa år. 

Marianne har lämnat alla papper till banken så nu är det hon och Ulla Karin som företräder 
föreningen i bankärenden var för sig i samtliga angelägenheter. 

§3. Val av sekreterare 

Till justerare valdes Marita 

§4. Ovalbanan 

Styrelsen, samtliga röstade för att ORK får nyttja ovalbanan vid ponny och barnridning, mot 
att vi får nyttja utepaddoken. Inväntar beslut från ORK.  

Klubbens täljda häst som står på ovalbanan får flytta till Stenbjars som lån och återbördas till 
klubben vid behov. 

§5. Aktiviteter 

Frida är intresserad att ansvara för eventuellt uppvisande på Luciafirandet vid ORK. Carina 
tar reda på vilket datum det är. Blir det ett deltagande så är Frida ansvarig för programmet. 

§6. Ekonomi 

Det finns ca.54 000 kr på banken 



§7. Medlemsstatus 

Vi har i dagsläget 21 st. medlemmar 

§8. Hemsidan 

Inget nytt 

§9. Långritter 

Glöggritt, förslagsvis 14/11. Klubben bjuder på glögg och pepparkakor. Start plats: hemma 
hos Marianne som man också anmäler sig till senast 6/11 via mejl.  

§10. Övrigt 

Det saknas en avgift från kursen 18/4. Karina kollar med Emma om hon vet vilka som red då. 
Tio st. red, nio har betalat. 

Frida vill ordna en tävling/ jippo för ungdomar till våren på ovalbanan, och tänker ta fram ett 
uppslag. 

Vi pratade om klubben ska anordna någon istölt till våren. Helena tar reda på vilka 
möjligheter som finns.  

Nästa årsmöte, vem gör vad? Det ska tas fram en verksamhetsberättelse, ekonomiskberättelse 
mm. 

Styrelsen ska ut och äta som arvode. Eventuellt fredagen den 13 de. Marita pratar med 
restaurangen. 

§11. Nästa möte 

Söndagen 22/11 hos Marita. Kl. 18.00. 

 

Vid protokollet 

 

 

Linda Sinders     Marita Friberg 

Sekreterare     Justerare 


