Oda Raudkas Islandshästklubb
Org. Nr. 88441 – 7288
Möte hemma hos Eva 16/1-14. Närvarande, Kristin, Jossan, Eva, Marianne och Linda
§1. Mötets öppnande
Kristin öppnade mötet
§2. Föregående protokoll
Vi gick igenom föregående protokoll. Ridhuset är bokat till 9/3. Ullis kan ha kurs 8-9 mars.
Vi har inte fått svar på om Helena har filmerna. Jossan ska köpa in filmerna av Eyolfur.
§3. Justerare
Till justerare valdes
Jossan
§4. Ovalbanan
Inget nytt
§5. Aktiviteter
Ridhustävling: Kursen för Ullis kommer att vara 8/3. Sen kommer hon att vara domare på
ridhustävlingen 9/3. Jossan skriver proposition. Planen är att arrangera det hela ganska likt
den senaste tävlingen. Vidare planering för tävlingen kommer att ske som sist på ett extra
insatt möte.
Pris för kursen: Ett pass: 300 kr. Två pass 600 kr
Pris för tävling: Tävla så många klasser du vill för 300 kr. Barnridning 50 kr.
Istrav i Rättvik, Marianne är den enda som anmält intresse för att vara med och visa upp
Islandshästen.
§6. Ekonomi
Vi gick plus 2300 kr på tävlingen. Alla pengar från New Body i år har kommit in, vinsten
blev lite drygt 6000 kr. För exakta siffror får man höra av sig till Jossan. Från förra året
återstår några hundra kronor.
§7. Medlemsstatus
Hittills i år är det 13 st.
§8. Hemsidan
Resultat från ridhustävlingen och bilder kommer inom kort

§9. Långritter
Ingen planerad
§10. Övrigt
Inför årsmötet ska ordförande på ett år väljas om. Kassör på två år. En Ledamot på två år. En
suppleant på två år och en ny revisor på ett år ska väljas.
§11. Nästa möte
Är årsmöte. Söndagen 16/2 på ORK. Kl. 15:00. OSA om du kommer. Ring till Marianne
senast 10/2. Vi måste veta hur många det blir för att inhandla fika
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