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

§1. Mötets öppnande

Kristin öppnade mötet

§2. Föregående protokoll

Byggfläkten är fortfarande kvar hos Madde.

Tryckmallarna går inte att öppna, filerna är kopplade till speciella program, så vi får ta fram nya 
mallar. Eva ska höra med dem som har Cil design.

Skoj/tränings tävlingen blir den 1/5

Angående resterande pengar som saknas från New body försäljningen så har en räkning gått 
till kronofogden á 1650 kr.

§3. Val av justerare

Jossan valdes till sekreterare

§4. Ovalbanan

Staketet är trasigt på en sektion , Stig har erbjudit sig att laga det. Vi diskuterade om det ska 
göras innan skojtävlingen. Ingången är också trasig, vi beslutade att vi får fixa allt vid en 
tidigare nämd arbetsdag vid banan. Samt att vi preliminär bokar 27/5. kl. 10.00. 
Det blir korvgrillning Marianne står för inköp av mat och grill-tillbehör. 
För den som inte kan vara med och städa (tre timmar) så kommer vi ha en arbetsdag till vid ett 
senare tillfälle också. Annars gäller för de som avser att nyttja banan att betala en avgift om 300 
kr. 
Anmälan sker till Marianne. 

Banan är lite lös och tung och skulle ha behövts vältas. Kristin hör med Stig vad det finns för 
möjligheter.

§5. Aktiviteter

Skoj/träningstävling 1/5



Vinnaren av medlemslotteriet kommer att dras 1/5 vid ovannämda skoj/tränings tävling vid 
lunchtid.

Angående skoj/tränings tävlingen så fixar Jossan och Kristin  maten
Kristin tar med jackor till vinsterna
Marianne tar med rosetter 
Linda tar med brynen till vinster

§6. Ekonomi

Inget nytt

Fr.o.m. 1/7 betalas medlemsavgift plus ryttarlicens direkt in till SIF.

§7. Medlemsstatus

34  medlemmar

§8. Hemsidan

Angående ovalbanan så ska vi kolla med en fotograf om att ta några bilder till hemsidan. 

Information om arbetsdagen ska läggas ut på hemsidan. Kristin tar tag i det.

§9. Långritter

Ingen planeras

§10. Övrigt

Vad gäller ljudanläggningen som tillhör klubben så verkar den ha upphört existera. Är det 
någon som vet något är information välkommet. Annars får vi se den som borta.

Lena ska höra efter lite längre fram med Lisa Olofsson angående gångartskurs. Så det får vi 
återkomma om vid tillfälle.

§11. Nästa möte

27/5 blir ett styrelse/medlemsmöte i Orsa på ridklubben vid lunchtid i samband med städdagen. 

Välkomna! 


