
Oda	  Raudkas	  Islandshästklubb	  15/1	  -‐2012	  

	  

Org	  nr.	  88441	  –	  7288	  

Styrelsemöte	  hemma	  hos	  Linda.	  Närvarande:	  Kristin,	  Lena,	  Marianne,	  Eva,	  Jossan	  och	  Linda.	  	  

§1.	  Mötets	  öppnande	  

Vi	  öppnade	  mötet	  

§2.	  Föregående	  protokoll	  

Rättelse	  från	  föregående	  protokoll.	  Angående	  att	  man	  måste	  delta	  vid	  minst	  ett	  städtillfälle	  
vid	  ovalbanan	  i	  vår,	  gäller	  naturligtvis	  för	  de	  medlemmar	  som	  avser	  nyttja	  den.	  Skulle	  det	  
vara	  så	  att	  det	  förekommer	  förhinder	  vid	  båda	  tillfällen	  så	  har	  styrelsen	  beslutat	  att	  det	  går	  
att	  ordna	  gentemot	  att	  man	  får	  betala	  en	  avgift	  istället.	  Vi	  kommer	  bestämma	  hur	  mycket	  
den	  avgiften	  blir	  vid	  årsmötet.	  	  

Angående	  tryckmallen	  så	  ska	  den	  vara	  på	  väg.	  Eva	  ska	  ringa	  och	  höra	  vart	  den	  har	  blivit	  av.	  

Odinn-‐	  diskussionen	  ang.	  klubbtävlingar	  läggs	  på	  is.	  

Vad	  gäller	  hagarna	  i	  ovalbanan	  så	  har	  Madelene	  pratat	  med	  ORK.	  De	  tycker	  inte	  att	  de	  måste	  
ta	  bort	  dem	  då	  vi	  aldrig	  använder	  banan	  enligt	  dem.	  Men	  de	  skulle	  diskutera	  det	  på	  deras	  
nästa	  stall	  möte.	  

Det	  går	  att	  dra	  el	  till	  stolparna	  för	  belysning,	  det	  finns	  en	  tunnel	  under	  banan	  som	  tillåter	  
det.	  

Prisuppgifter	  på	  en	  ny	  skylt	  till	  O	  banan	  är	  2800	  kr	  för	  en	  2x1	  m	  skylt	  med	  rör	  och	  
infästningar.	  

Eva	  ska	  fråga	  Gillet	  om	  plats	  till	  våra	  skyltar	  som	  står	  i	  domarbåset.	  

Vi	  behöver	  fortfarande	  idéer	  som	  tillexempel	  någon	  tävling	  eller	  annan	  attraktiv	  fördel	  mm.	  
för	  medlemsvärvning	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  

Kristin	  valdes	  till	  justerare	  

§4.	  Ovalbanan	  

Domarbåset	  är	  sålt	  och	  betalt.	  ORK	  vill	  ha	  nycklar	  omgående,	  det	  finns	  nycklar	  hemma	  hos	  
Lena	  som	  måste	  lämnas	  till	  ORK.	  Madelene	  ska	  fixa	  att	  de	  får	  nycklarna.	  Vi	  måste	  plocka	  ur	  



de	  saker	  vi	  vill	  ha	  kvar	  innan	  de	  får	  nycklarna.	  Efter	  de	  har	  mottagit	  nycklarna	  tillfaller	  
resterande	  saker	  i	  båset	  till	  ORK	  .	  

	  

§5.	  Aktiviteter	  

Det	  var	  en	  glöggritt	  på	  Sollerön	  där	  8	  ekipage	  deltog,	  bilder	  finns	  på	  hemsidan.	  Vi	  har	  också	  
haft	  två	  stycken	  Ulrika	  Backan	  kurser	  en	  i	  Orsa	  och	  en	  i	  Mora	  ridhus.	  Varav	  det	  deltog	  8	  
ekipage	  på	  den	  första	  och	  12	  på	  den	  andra.	  	  

Ny	  kurs	  för	  Ulrika	  är	  bokad	  18/2.	  Vart	  den	  blir	  är	  inte	  bestämt	  mer	  information	  kommer	  på	  
hemsidan.	  

§6.	  Ekonomi	  

Försäljning	  av	  domarbåset	  

Försäljning	  av	  New	  Body	  

Och	  två	  kurser	  för	  Ulrika	  Backan	  har	  ändrat	  på	  ekonomin.	  Väntar	  på	  exakta	  siffror.	  

§7.	  Medlemsstatus	  

Väntar	  på	  inbetalningar	  

§8.	  Hemsidan	  

Angående	  kalendern	  på	  hemsidan	  så	  önskar	  vi	  i	  styrelsen	  att	  få	  en	  som	  är	  mer	  överskådlig.	  
Linda	  pratar	  med	  Ingrid	  om	  möjliga	  alternativ.	  

§9.	  Långritter	  

Ingen	  långritt	  planerad	  

§10.	  Övrigt	  

Kassören	  pratar	  med	  tilltänkta	  revisorn	  angående	  förra	  årets	  revision.	  

Vi	  diskuterade	  att	  införa	  olika	  ansvarsområden	  tills	  i	  år	  som	  exempel	  en	  kursansvarig,	  en	  
festkommitté	  etc.	  	  Alla	  medlemmar	  är	  välkomna	  att	  komma	  med	  förslag.	  	  

Vi	  beslutade	  att	  för	  kommande	  år	  så	  är	  det	  ordförandes	  ansvar	  att	  minst	  10	  dagar	  

Innan	  nästa	  möte	  kalla	  på	  alla	  styrelsemedlemmar	  via	  mejl.	  

	  

	  



Så	  här	  ser	  styrelsen	  ut	  inför	  kommande	  årsmöte:	  

1	  ny	  ordförande	  behövs.	  (Nuvarande	  (Madelene)	  satt	  på	  1	  år).	  

Sekreterare	  (Linda)	  sitter	  1	  år	  till,	  valdes	  på	  2	  år.	  

Ledamot	  (Marianne)	  sitter	  1	  år	  till,	  valdes	  på	  2	  år.	  

Suppleant	  (Eva)	  sitter	  1	  år	  till,	  valdes	  på	  2år.	  

1	  ny	  Suppleant	  på	  2	  år	  behövs.	  (Nuvarande	  (Lena)	  satt	  på	  1	  år).	  

1	  ny	  Ledamot	  på	  2	  år	  behövs.	  

1	  ny	  kassör	  behövs.	  

1	  ny	  revisor	  behövs.	  

1	  ny	  valberedning	  behövs.	  

Ordföranden	  ska	  skicka	  ut	  en	  inbjudan	  till	  årsmötet,	  där	  det	  ska	  stå	  vad	  för	  poster	  som	  ska	  
tillsättas	  samt	  en	  dagordning	  till	  medlemmarna	  minst	  2	  veckor	  innan	  mötet.	  	  

§11.	  Nästa	  möte	  

Är	  årsmötet	  12/2	  i	  ridhuset	  på	  ORK.	  Kl.	  15.00.	  	  

Marianne	  ordnar	  med	  fikat,	  så	  det	  behövs	  en	  anmälan	  om	  man	  vill	  ha	  fika.	  Hör	  av	  er	  till	  
Marianne	  senast	  7/2.	  Tfn	  och	  mail	  finns	  på	  hemsidan.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


