
Oda	  Raudkas	  Islandshästklubb	  3/4	  –	  2011	  
	  
Org.	  Nr.	  884401	  –	  7288	  
	  
Styrelsemöte	  hemma	  hos	  Madelene.	  Närvarande;	  Madelene,	  Eva,	  Kristin,	  Johanna(åhörare),	  
Marianne,	  Lena	  och	  Linda.	  
	  
§1.	  Mötets	  öppnande	  
	  	  
Madde	  öppnade	  mötet.	  
	  
§2.	  Föregående	  protokoll	  
	  
Vi	  gick	  igenom	  föregående	  protokoll.	  Förfrågan	  om	  Erik	  Sundin	  vill	  vara	  revisor	  flyttas	  nästa	  
möte.	  Valberedningsplatsen	  är	  fortfarande	  vakant.	  Rättelse;	  första	  motionen	  till	  SIF´s	  
årsmöte	  i	  protokollet	  från	  vårt	  årsmöte	  avslås.	  (Inte	  bifalles	  som	  det	  stod.)	  
	  
§3.	  Val	  av	  justerare	  
	  
Till	  justerare	  valdes	  Eva.	  
	  
§4.	  Ovalbanan	  
	  
Diskussion	  om	  det	  finns	  några	  bilder	  till	  hemsidigansvarige	  Ingrid.	  
	  
§5.	  Aktiviteter	  
	  
Är	  man	  intresserad	  av	  akademisk	  ridning	  kan	  man	  höra	  av	  sig	  till	  Marianne.	  Lektionsridning	  
för	  Karin	  Pettersson.	  Pris	  per	  lektion;	  200	  Kr.	  	  
Lena	  Ska	  höra	  efter	  om	  Frida	  Lindström	  kan	  komma	  och	  hålla	  lektioner.	  Marianne	  skall	  höra	  
med	  Hinni.	  Johanna	  Bastman	  håller	  lektioner	  vardagskvällar,	  vid	  minst	  tre	  st.	  kan	  hon	  åka	  ut.	  
Ring	  för	  info.	  0706822990.	  	  
	  
§6.	  Ekonomi	  
	  
	  Inget	  nytt	  
	  
§7.	  Medlemsstatus	  
	  
16	  st.	  varav	  4	  nya.	  
	  
§8.	  Hemsidan	  
	  
Agendan	  till	  Ingrid	  angående	  styrelsemötena.	  Vi	  bestämde	  att	  hon	  får	  datumen	  efter	  
respektive	  möte	  då	  vi	  ansåg	  det	  omöjligt	  att	  planera	  alla	  kommande	  mötena	  på	  en	  gång.	  	  
	  
	  



§9.	  Långritter	  
	  
Vi	  avvaktar	  tills	  vägarna	  är	  farbara.	  Preliminärt	  att	  vi	  tar	  en	  tur	  den	  5/6.	  Intresseanmälan	  sker	  
till	  Marianne.	  Via	  mobil	  eller	  mejl.	  
	  
§10.	  Övrigt	  
	  
Vi	  diskuterade	  att	  klubben	  kan	  subventionera	  någon	  slags	  aktivitet	  för	  att	  intressera	  nya	  
medlemmar	  och	  främja	  klubbens	  tillväxt.	  Vid	  en	  omröstning	  röstade	  alla	  för.	  Förslag	  på	  
aktivitet	  önskas.	  Vi	  pratade	  även	  om	  att	  klubben	  vid	  eventuell	  aktivitet	  skulle	  kunna	  stå	  för	  
eventuellt	  förfriskningar	  och	  korv.	  	  
Lena	  undrade	  om	  någon	  är	  intresserad	  av	  att	  visa	  sin	  unghäst?	  Om	  vi	  skulle	  få	  hit	  någon	  
avelsdomare,	  och	  i	  så	  fall	  kanske	  vi	  skulle	  kunna	  få	  till	  ett	  samarbete	  med	  Odinn.	  
	  
§11.	  Nästa	  möte	  
	  
Hos	  Marianne	  i	  Våmhus.	  15/5.	  Kl.	  18.00	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	   Justerare	  
	  
	  
	  
	  
Linda	  Sinders	  	   	   	   Eva	  Göransson	  
	  
	  
	  
	  


