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2012 04 15
Styrelsemöte hemma hos Stina. Närvarande; Kristin, Jossan, Stina, Marianne, Stig och Linda

§1. Mötets öppnande
Kristin öppnade mötet

§2. Föregående protokoll
Vi gick igenom föreg. protokoll. Stina har pratat med Orsa kommun angående att få hyra Orsa
ishall för en istölttävling i mars 2014. De vill ha information om hur vi tänkt oss att det ska gå
till. Vi diskuterade även lite om hur vi skulle kunna lägga upp ev. ridhustävling till hösten. Vi
pratade om att göra det till en serietävling tillsammans med Odinn om det blir av.
Stina har mätt upp hur stor skylten bör vara. Så Eva kan beställa en skylt med Lilla Lisa. 50 x
50 cm med önskemål om tydlig text.

§3. Justerare
Till justerare valdes Kristin

§4. Ovalbanan
Vi bestämmer städdatum vid nästa styrelsemöte

§5. Aktiviteter
Marianne läste upp schemat för hur kursen har lagts upp vid tidigare tillfällen. Vi måste
bestämma hur vi lägger upp det hela och var vi gör av alla hästar då de inte rids mm. Oda står
för fika båda dagarna samt att vi ordnar med mat till kursledare och ryttarna. Stina fixar mat
till på lördagen och Linda till på söndagen. Eva får fixa med fika. Stig kollar upp med om
någon som kan filma och får ha lite koll på banan och boxar. Ryttare som kommer att visa
gångarterna är Ida Wahlgren och Frida Dufva. Fyrgångshästarna är Angilja, Viska, Glimman,
Sindri och Ronja. Isak och Mocka är femgångarna som deltar. Vi måste ha två filmkameror,
Jossan, Kristin och Linda försöker få fram kameror och tv apparatur. Lisa får bo hos Jossan.
Kristin köper lite frukost och snacks. Marianne fixar med det administrativa och material till
kursen. Angående betalning av kursen så kommer ett separat mejl som Kristin kommer att

skicka ut. Kursen kostar 500 kr för medlemmar och 1250 för ickemedlemmar. Vill man ha ett
diplom/intyg på att man gått kursen så kostar det 50 kr extra. Senaste bet. Dag 23/4 in på
Odas bankgiro. Vid övriga frågor så får man höra av sig till Marianne eller Kristin.
Första Maj, träningstävling på Ovalbanan. Mer info. på hemsidan

§6. Ekonomi
Pengarna från New Body har inte kommit in ännu.

§7. Medlemsstatus
33 st medlemmer

§8. Hemsidan
Linda ska säga till Ingrid att alltid lägga ut datum för nästa styrelsemöte på första sidan.

§9. Långritter
Inga planerade

§10. Övrigt
Stenberg ska ha tävling och vill använda Oda som representerande klubb, vi har gått med på
det.
Kristin ska ta reda på information om att lägga ut en annons i Islandshästen om att vi säljer
islandshästsmycken.

§11. Nästa möte
Hemma hos Kristin 21/5 kl. 18.30. Ring för vägbeskrivning
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