Oda Raudkas Islandshästklubb
Org. Nr. 88441 – 7288
Styrelsemöte hemma hos Eva den 7 januari 2013. Närvarande: Kristin, Stig, Jossan, Eva,
Linda och Josse. G var Gäst.

§1. Mötets öppnande
Kristin öppnade mötet
§2. Föregående protokoll
Vi gick igenom föreg. protokoll. Gång och taktkurs ligger fortfarande under planering. Någon
annan än Lena får ta vidare kontakt med henne ang. datum ev. 27 – 28 April.
Datum till Ulliskurs blev den 15/12
Glöggritten blev inställd pga. Kyla.
Angående grus till ovalbanan så har Jossan tagit kontakt med kommunen.
Medlemsfesten skjuts upp till varmare tider.
§3. Justerare
Jossan valdes till justerare
§4. Ovalbanan
Ovalbanan är i användning, Stig har ordning och reda på den. Den är både packad och
sladdad. Vidare kommer vi göra upp ordning och regler för ovalbanan på årsmötet.
§5. Aktiviteter
Gång och taktkursen, vidare planering. Fakta som finns: Ett ex. datum är framtaget, vi
behöver ett tiotal hästar, och ett par ryttare som kan visningsrida. Offert: 4500/dag +moms +
boende och mat för instruktören (Överslagsräkning ca 15000 kr.)
Vad behövs: Intresseförfrågan, Jossan skickar ut till medlemmar. Datum, 27-28 april. Någon
behöver ta reda på om datumet fortfarande är ledigt. Vi bestämmer en kostnad på
1250kr/person för icke odamedlem och 500 kr för huvudmedlem i Oda.
Vi preliminärbestämmer ett minimum antal om 12st. deltagare. Det behövs ta reda på om det
finns ett maxantal. Orsa ridhus behöver bokas upp. Kristin och Marianne roddar i det här.
Ulliskurs, nytt datum är på söndag 13/1. Nio st. är anmälda, så det finns en st plats kvar.
Det finns önskemål om att ta in Maria Berg som tränare. Jossan kollar upp lite om det.

§6. Ekonomi
Jossan skall lägga in en ny ansökan till kronofogden om verkställande av indrivning av
pengarna som uteblivit från föregående års New Body försäljning.
Klubben har gått in och täckt upp för uteblivna kursplatser plus ridhushyra.
Klubben har även kommit igång med försäljningen av Lilla Lisa Design hästarna.
§7. Medlemsstatus
Oförändrat
§8. Hemsidan
Inget nytt
§9. Långritter
Det blir längre fram
§10. Övrigt
Till valberedning behövs kandidater för 1 sekreterare, 1 ledamot, 1 suppleant, 1 ny ordförande
och 1 ny revisor.
§11. Nästa möte
Är årsmöte. 17/2 på Orsa ridklubb Kl. 15.00. Stig kollar datumet. Det kommer att finnas fika,
så en föranmälan behövs. Info. kommer på utskick som Kristin skickar ut, där kommer
dagordning och övrig info att stå.
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