Oda Raudkas Islandshästklubb
Org. Nr. 88441 – 7288
Styrelsemöte i sommarstugan, Lisselhed. Närvarande var Kristin, Stina, Stig, Jossan, Eva,
Marianne och Linda

§1. Mötets öppnande
Kristin öppnade mötet

§2. Föregående protokoll
Vi gick igenom föreg. protokoll. Eva kollar med Anita på Lilla Lisa Design ang. skylten till
ovalbanan

§3. Justerare
Till justerare valdes Eva Göransson

§4. Ovalbanan
Stina och Stig har plöjt kanterna nu behövs det sladdas. Städdagen blev inställd pga. regn.
Nytt städdatum 13/8 kl. 18:00. Vi bestämde att vi ska göra några fler hagar, Stig köper in
material till dem. Förstärkaren till speakersystemet har dykt upp igen och finns hos Stig.

§5. Aktiviteter
Bastmans ska ha tävling hos sig i Odas regi den 14-15/9 det är KM och DM. De vill att vi ska
ordna vandringspris. Vi tar fram fyra pokaler till senior- öppen och lätt klass och junioröppen och lätt klass. Eva pratar med Lilla Lisa design om det. De vill ha ut information om
det på vår hemsida. Kristin hör av sig till Ingrid, webmaster. Det behövs funktionärer till
tävlingen så hör av er till Lena vid intresse.
Ridhustävlingen på ORK 27/10: Ridhuset behöver bokas. Jossan gör det. Marianne frågar
om Johanna Bastman kan vara domare. Alla får göra en insats och ragga priser till ett
prisbord. Marianne fixar rosetter. Stig kollar med ORK om de vill ha cafeterian igång och
vilka klasser som ska vara med, preliminärt fyra klasser och en barnklass. Sen får vi
tillsammans ansvara för att information kommer ut på hemsida, facebook och SIF? Samt hur

mycket anmälningsavgiften ska kosta. Förslag på 300 kr. oavsett hur många klasser man ska
delta i. Barnklass, 50 kr. Vid för få deltagare så ställer vi in.
Kurser: Nästa kurs för Maria Berg 29/9 ORK. Nästa Ullis kurs 18/8 på ORK. Jossan fixar ut
info. om kurserna på hemsidan.

§6. Ekonomi
Newbody inbetalningarna fortgår. Vi beslutar att styrelsen ska köpa in ny skrivare och ev. en
ny dator. Eller en extern hårddisk.

§7. Medlemsstatus
38 st.

§8. Hemsidan
Inget nytt

§9. Långritter
Ingen planerad

§10. Övrigt
Vi ska se över om vi kan göra lite mer reklam för smyckena. Kanske på tävlingen.

§11. Nästa möte
13/8 ORK i samband med städdagen
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