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Styrelsemöte hemma hos Eva. Närvarande: Madelene, Kristin, Jossan, Marianne, Eva och Linda. 
 
§1. Mötets öppnande 
Madelene öppnade mötet 
 
§2. Föregående protokoll 
Det har gått åt 500 kr extra till hagarna vid ovalbanan, som kassören har satt över till Madelene. 
Vi ska diskutera med ORK angående elektricitet till strålkastarna vid ovalbanan, det har inte hunnits 
med ännu. Inget har blivit bestämt med ORK angående islandshästinslag i deras julshow. 
 
Ulrika Backan kurs är klart, 26/11. Det finns plats för 12 ekipage. Anmälan sker till Jossan. Telefon 
nr. och info. Finns på hemsidan. 
 
Hemsidan; Ingrid fortsätter som webmaster på egen begäran, och har gjort ett jätte fint jobb med en 
ny layout där.  
 
Långritt/glöggritt, där väntar vi på svar från Ingalill Rehnman. 
 
Tryckmall; Eva kollar tills nästa gång. 
 
Odinn diskussionen har inte genomförts, det får stå kvar tills nästa gång.  
Samt priser på en ny skylt till ovalbanan. 
 
Madelene tar fram köpekontrakt till domarbåset. 
 
§3. Val av justerare 
Marianne 
 
§4. Ovalbanan 
Vi måste tömma ur domarbåset, vi tycker att tävlingsskyltarna plus tråden som finns där är värt att 
spara och diskuterade vem som kan ha plats för det. Eva kollar med Sollerö hästgille om de har 
någon plats.  
 
Madelene kontaktar ORK angående hagarna i ovalbanan, vi anser att de ska bort!  
 
Styrelsen bestämmer att till våren måste alla medlemmar komma och hjälpa till med upprustning av 
ovalbanan och vi kommer att införa två olika tillfällen, varav man måste delta på minst ett.  
 
§5. Aktiviteter 
Det finns platser kvar på Ulrika Backans kursen. Mer info. Finns på hemsidan. Styrelen beslutar att 
klubben backar upp vid för få anmälda samt står för ridhushyran. 
 
New Body försäljningen pågår för fullt. 
 
§6. Ekonomi 

− 2000 för hagarna vid ovalbanan. 
 
 



§7. Medlemsstatus 
Oförändrad 
 
§8. Hemsidan 
Ingrid fortsätter som webmaster. 
 
§9. Långritter 
Om det inte blir någon glöggritt i Bergkarlås så blir det på Sollerön istället den 11/12 kl. 11.00 då 
sker anmälan till Eva.  
 
§10. Övrigt 
Vi tänker att det behövs fler medlemmar tills nästa år, och söker efter ideér hur vi ska gå till väga 
för att uppnå det. Förlsag på eventuella värvningstävlingar för både medlemmar och blivande 
medlemmar. Vi behöver något att komma med. Varför ska man gå med i våran klubb?! 
Alla går hem och tänker på vad som kan göras. 
 
 
§11. Nästa möte 
Vi ses nästa år hemma hos Linda den 15/1 kl. 18.00 
 
 
God Jul och gott nytt år 
 
Önskar vi alla i styrelen,  
till er alla medlemmar, och blivande 
 
 
  
 Vid protokollet      Justerare 
 
 
 
 
 
 Linda Sinders       Marianne Björklund 


