
Oda Raudkas Islandshästklubb 8/3-2012 
 
Org.nr. 88441-7288 
 
Styrelsemöte hemma hos Marianne. Närvarande: Kristin, Marianne, Jossan, Eva, Stig, Lena och 
Linda. 
 
§1. Mötets öppnande 
Kristin öppnade mötet 
 
§2. Föregående protokoll 
Lena tar reda på information angående gångarts-kursen till nästa gång. 
 
§3. Val av justerare 
Eva valdes till justerare 
 
§4. Ovalbanan 
Stig har pratat med ordförande för ORK angående privatryttarna och att de måste flytta sina hästar 
från ovalbanan. Privatryttarna har enligt ovanstående bara lagt beslag på marken trots att de har 
andra hagar att tillgå. Hädanefter är frågan om vi får sköta underhållet av banan själva?  
Domarbåset- enligt Madelene (fd. Ordförande) så står tråd och skyltar utanför båset. Brynen, och en 
del prisrosetter har Linda. Samt att Linda ska hämta en byggfläkt som Madelene har tagit reda på 
från domarbåset.  
Enligt Madelene så har en Hans Djos ringt och sagt att han har Oda´s speaker utrustning. Kristin tar 
kontakt med honom och hör efter.  
 
§5. Aktiviteter 
Jag, Linda vann fototävlingen som arrangerades på Facebook och inkasserar 250 kr till valfri kurs 
som anordnas av Oda Raudka.   
 
Eva skickar tryckmallen som klubben har till mig, Linda och jag tar reda på vart vi får bästa priset 
på tryck, sen lämnar jag in mallen där så får den som vill trycka upp loggan på valfritt klädesplagg,  
då vi väljer att inte ta fram en gemensam jacka eller väst. 
 
Vi ordnar en tävling/lotteri på medlemmarna där man har chans att vinna 500 kr  i form av 
presentkort på valfri kurs under året. Då det gäller att bli medlem före den sista april för att få vara 
med i dragningen. Vinnaren presenteras på hemsidan och på Oda`s sida på facebook i början på 
maj.  
 
Vi diskuterade att vi ska ha en tränings/ skojtävling till sommaren med grillning men vi får 
återkomma med mer detaljer närmre. 
 
Lena ska prata med Johanna Bastman att hålla i tävlingskurs, helst innan tävlingssäsongen drar 
igång. 
 
En intresse lista via sms vid spontana aktiviteter löser vi genom att man hör av sig till Marianne 
som vidarebefordrar aktuell händelse via sms till alla medlemmmar. 
 
Datum för nästa Ullis kurs kommer på hemsidan och på facebook. 
 
§6. Ekonomi 
Det saknas 1800 kr från New Body försäljningen. Två personer står för den summan. Vi 



diskuterade  
hur vi går vidare med det här. Som ny kassör så hör Jossan av sig till vederbörande och skickar 
fakturor med 10 dagar för betalning, därefter går ärendena till inkasso. Vi diskuterade huruvida vi 
annars ska gå tillväga med det här och ser polisanmälan som ett alternativ. 
 
§7. Medlemsstatus  
För tillfället är vi 32 stycken medlemmar. 
 
§8.Hemsidan 
Ingrid ska lägga till en gästbok på hemsidan och så ska hon koppla mejlen till de nya 
styrelsemedlemmarna.  
Nya fliken döps till kurser/aktiviteter. Vi vill också ha en flik där medlemmarna kan lägga in bilder 
på sina hästar.  
Nästa möte kommer att annonseras på hemsidan i kalendern plus att  det kommer att läggas upp på 
första sidan. 
För att få ut information på hemsidan hör man av sig till Ingrid eller Kristin som också är 
kontaktperson till Ingrid. 
  
§9. Långritter 
Läggs på is tills käl lossningen är över. 
 
§10. Övrigt 
Stig kollar lite om kurs i bruksridning om vi eventuellt ska ordna någon sådan till hösten. 
 
§11. Nästa möte 
19/4 Torsdag kl. 19.00 hos Kristin. 
 


