
Oda	  Raudkas	  Islandshästklubb	  	  4/9	  -‐2011	  
	  
Org.	  Nr.	  884401	  -‐	  7288	  
	  
Styrelsemöte	  hemma	  hos	  Marianne.	  Närvarande,	  Madde,	  Marianne,	  Eva,	  U-‐K,	  Kristin,	  Linda	  
och	  som	  gäst	  Jossan.	  
	  
§1.	  Mötets	  öppnande	  
Madde	  öppnade	  mötet.	  
	  
§2.Föregående	  protokoll	  
Inget	  att	  ta	  upp	  
	  
§3.	  Val	  av	  justerare	  
Marianne.	  
	  
§4.	  Ovalbanan	  
Stig	  ?	  som	  bor	  i	  Orsa	  skulle	  kunna	  tänka	  att	  ansvara	  för	  	  ovalbanan	  enligt	  hörsägen.	  Vi	  måste	  
ta	  kontakt	  med	  honom	  för	  att	  se	  hur	  det	  skulle	  kunna	  genomföras.	  Den	  uppgiften	  faller	  på	  
Madde	  som	  får	  ringa	  till	  honom.	  	  ORK	  är	  intresserade	  av	  att	  köpa	  vårat	  domarbås,	  alla	  
verkade	  tycka	  att	  det	  är	  en	  bra	  idé.	  Men	  vi	  måste	  få	  det	  värderat.	  Madde	  tar	  även	  reda	  på	  
vem	  som	  skulle	  kunna	  värdera	  båset	  till	  oss.	  Plus	  att	  hon	  får	  försöka	  föra	  tidigare	  diskussion	  
med	  ORK	  angående	  om	  att	  vi	  ska	  få	  använda	  utepaddocken	  mot	  att	  de	  har	  ponnyridning	  på	  
o-‐banan	  vidare.	  	  
Ingrid	  Webbmaster	  vill	  fortfarande	  ha	  in	  bilder,	  information	  och	  historia	  om	  ovalbanan	  till	  
hemsidan.	  Linda	  ska	  ta	  kontakt	  med	  P-‐A	  Finn	  och	  Yvonne	  Eriksson	  och	  se	  om	  de	  har	  något	  
att	  bidra	  med.	  Plus	  att	  alla	  kan	  ha	  det	  i	  åtanke	  om	  de	  kommer	  i	  kontakt	  med	  någon	  som	  var	  
aktiv	  under	  o-‐	  banans	  stortid,	  att	  fråga!.	  
	  
§5.Aktiviteter	  
6st	  red	  långritt	  den	  femte	  Juni,	  bilder?	  	  Ritten	  utgick	  från	  Marianne	  i	  Våmhus.	  
	  
	  Angående	  kurs	  för	  Johanna	  Bastman	  så	  kollar	  Madde	  med	  Ingrid	  Webbmaster	  om	  hon	  kan	  
lägga	  ut	  info.	  på	  hemsidan.	  	  
	  
Marianne	  ska	  kolla	  upp	  hur	  det	  går	  till	  att	  sälja	  New	  Body	  produkter	  för	  att	  vi	  ska	  få	  in	  lite	  
pengar	  till	  klubben.	  
	  
	  
§6.	  Ekonomi	  
54	  000	  Sek.	  varav	  sparkonto	  48	  000	  Sek	  .	  och	  företagskonto	  6000	  Sek.	  
	  
§7.	  Medlemsstatus	  
Vi	  är	  för	  nuvarande	  20	  st.	  medlemmar.	  
	  
	  
	  



§8.	  Hemsidan	  
Bombardera	  Ingrid	  Webbmaster	  med	  bilder	  på	  er	  och	  era	  hästar.	  Detta	  gäller	  alla	  
medlemmar	  inte	  bara	  styrelsemedlemmar.	  
	  
§9.	  Långritter	  
Den	  25/9	  är	  det	  Internationella	  Islandshästensdag	  och	  det	  tänker	  vi	  fira	  med	  en	  höst/långritt	  
med	  förtäring	  och	  förfriskning	  som	  klubben	  kommer	  att	  stå	  för.	  Kl.	  10.00	  bär	  det	  iväg	  ut	  på	  
Våmhusskogen.	  Vi	  startar	  hemma	  hos	  Marianne.	  Senaste	  anmälningsdatum	  19/9	  via	  tel.	  
eller	  mejl	  till	  Marianne,	  som	  också	  skickar	  ut	  information	  om	  detta	  till	  alla	  medlemmar	  via	  
mejl	  och	  sms.	  
	  
§10.	  Övrigt	  
Marianne	  ska	  göra	  en	  lista	  över	  klubbens	  tillhörigheter	  och	  rensa	  ur	  sådant	  som	  gått	  ur	  
tiden.	  
	  
Madde	  ska	  ta	  fram	  lite	  förslag	  på	  jackor/tröjor	  med	  klubbens	  logga	  och	  priser	  för	  tryck,	  då	  vi	  
tycker	  att	  det	  är	  dags	  att	  uppdatera	  våra	  klubbjackor.	  
	  
För	  att	  göra	  ett	  avslut	  i	  en	  pågående	  diskussion	  om	  gångartsträning	  och	  centrerad	  ridning	  
där	  vi	  inte	  verkar	  komma	  vidare	  så	  bestämde	  vi	  att	  båda	  dessa	  aktiviteter	  läggs	  på	  is.	  
	  
§11.	  Nästa	  möte	  
Blir	  hos	  Kristin	  i	  Öna	  den	  9/10	  kl.	  18.00.	  Grundkittsvägen	  6.	  För	  vägbeskrivning	  ring	  Kristin	  på	  
Nr.	  0702	  02	  81	  55	  
	  
	  
	  
Vid	  Protokollet	   	   	   Justerare	  
	  
	  
	  
	  
Linda	  Sinders	  	   	   	   Marianne	  Björklund	  
	  
	  


