
Oda Raudkas Islandshästklubb 
Org. Nr. 884401 – 7288 
12/11-14 Styrelsemöte hos Kristin.  

Närvarande: Kristin, Eva, Stina, Marianne, Jossa, Stig, Chatarina. 

 

§1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnas av Kristin. 

 

§2. Föregående protokoll 

Städdagen 12/5 blev lyckad, många nya hagar gjordes och det röjdes en del. 

Vi lägger projektet paddock inuti ovalbanan på is, inte aktuellt nu. 

Priser för att rida på ovalbanan tas upp igen under punkt Ovalbanan.  

 

§3. Justerare 

Eva valdes till justerare. 

 

§4. Ovalbanan 

Till vårens städdag planerar vi att ordna till staketet, träplanket rivs och ordentliga band sätts 
upp i yttervarv till att börja med, i mån av tid även innervarv. Hagarna behöver lite småfix 
såsom andra isolatorer i grindarna samt att ”brunnen” ska köras bort då den är nästintill rutten. 
Städdagen planeras i maj, mer exakt datum kommer senare.  

För att gratis få rida på ovalbanan krävs att man bidrar på ett av de två städtillfällena/år. Gör 
man inte det men vill använda ovalbanan ändå betalar man en avgift på 500 kr/år. För enstaka 
tillfällen är kostnaden 50 kr, detta gäller både medlemmar och ickemedlemmar.  

 

§5. Aktiviteter 

Ingen mer kurs planeras i år, vi tar nya tag nästa år. Förhoppningsvis med kurser för både 
Ulrika och Maria.  

Till framtida kurser beslutas att ekipage som vill rida ”hel” kurs, alltså alla pass har förtur. 
Finns platser kvar är det fritt fram att rida endast ett pass. Alternativet är att den som bara vill 
rida ett pass själv hittar någon mer som vill rida ett pass och på så vis delar kursplatsen.  

För att en kurs ska bli av beslutas att det är minst 8 deltagande ekipage. 

 

 



§6. Ekonomi 

Vi har nyligen sålt New Body, som gav en vinst på 7500 kr. Alla pengar har kommit in.  

När vi har våra kurser kommer skillnaden i pris mellan medlem och ickemedlem 
fortsättningsvis vara 100 kr. 

 

§7. Medlemsstatus 

39 medlemmar.  

 

§8. Hemsidan 

Jossa ser till att webmaster får info att sätta ut på hemsidan ang. priserna för att rida på 
ovalbanan, samt lite annan info. 

 

§9. Långritter 

Glöggritt planeras till 7/12 kl 10.00, i första hand på Sollerön, annars Våmhus. Klubben 
bjuder på glögg och korv.  

 

§10. Övrigt 

 

§11. Nästa möte 

Tors 8/1-2015 kl 18.30 hos Stina.  

 

 

Vid protokollet:   Justerare: 

 

 

Josefin Bossel-Eriksson   Eva Göransson	  

	  


