
Oda Raudkas Islandhästklubb 9/10 -2011 

 

Org. Nr. 884401 – 7288 

Styrelsemöte hemma hos Kristin. Närvarande: Madelene, Kristin, Ulla Karin, Marianne, Eva, 
Jossan och Linda. 

§1. Mötets öppnande 

Madelene öppnade mötet 

 

§2. Föregående protokoll 

Stig har tagit på sig att sköta om ovalbanan, den är numera harvad och sladdad. Så rid på! 
ORK har bjudit 20 000 kr för domarbåset. Bastmans fick chans att buda över. Klubbens 
medlemmar får använda ORK´s paddock och travbana, vi tog beslut om att vi måste ge dem 
skriftligt på att de får använda o-banan till ponnyridningen. Angående bilder till o-banan på 
hemsidan, finns negativ att hämta hemma hos Yvonne Eriksson, så den som har vägarna förbi 
henne kan bara plocka upp dem.  Hela 11 ekipage deltog i höstritten som vi anordnade på den 
internationella Islandshästens dag. 

§3. Val av justerare 

Kristin 

§4. Ovalbanan 

Vi diskuterade huruvida det skulle vara aktuellt med strålkastare på banan. Hur ska vi lösa det 
med elektricitet? Madde hör med Stig. Klubben måste köpa in stolp och isolatorer till hagar. 
Kassören sätter över pengar, 1500 kr. till materialet.  Madde kollar upp hur mycket som 
behövs. Vi åker upp på onsdag och sätter upp hagarna kl. 17 00.  Efter nyår kommer vi att ta 
ut en kostnad för att rida på banan. 

 

§5. Aktiviteter 

Madde ska fråga ORK om vi får ha ett islandshäst inslag i deras lucia/julshow.  

Ulrika Backan är intresserad av att komma och ha lektion här. Jossan kollar upp tider med 
henne i november plus priser. Sen kontaktar Jossan Madde för tidsbokning av ridhus i Orsa. 

§6. Ekonomi 

Ingen förändring. En budget för klubben presenterades. (se bilaga). 



§7. Medlemsstatus 

20 st 

§8. Hemsidan 

Information dröjer innan den kommer ut på hemsidan, vi behöver någon som kan agera snabbt 
med att lägga ut sådant som dyker upp spontant. Linda pratar med Ingrid om hur hon vill ha 
det. Madde kan ta på sig att sköta hemsidan, men vill då ändra på leverantören. Vi vill att 
lokala leverantörer ska få nyttja hemsidan till att lägga ut sina annonser på. 

 

§9. Långritter 

Glöggritt? Marianne kollar med folket i Bergkarlås om vi ska lägga en sådan där i år. 

§10. Övrigt 

Madde hade tagit fram förslag på klubbjackor. Eva ska ta reda på om tryckmallen som 
troligtvis finns hos Lillhästen i Stav går att få tillbaka, sen ska vi lägga ut information om vart 
man kan trycka och hur mycket det kostar.  

Odinn har hört av sig om att få ha en liten tränings-tävling på banan. Madde för diskussionen 
vidare med någon från dem.  

Ny skylt, ny logga till O-banan, Madde kollar upp vad som finns plus priser.  

Och när vi kommit till den här punkten har vi tagit beslut om att vi säljer domarbåset till 
ORK.  

§11. Nästa möte 

6/11 KL 18 00 Hos Eva på Sollerön.  

 

 

Vid Protokollet   Justerare  

 

 

Linda Sinders   Kristin Englund 

 

 

 



 


