Oda Raudkas Islandshästklubb
Org. Nr. 88441 – 7288
Styrelsemöte på spanskgården 3/3 -14. Närvarande: Kristin, Marianne, Jossan, Stig, Stina,
Catharina och Linda.
§1. Mötets öppnande
Kristin öppnade mötet

§2. Föregående protokoll
Vi gick igenom föregående protokoll

§3. Justerare
Till justerare valdes
Stig

§4. Ovalbanan
Inget nytt. Ovalbanan får användas för uppvärmning vid träning och tävling 8-9/3

§5. Aktiviteter
Kurs under våren Marianne har mejlat Jamila och gett förslag på olika datum. Maria Berg är
dessvärre upptagen hela våren. Vi diskuterade om olika tränare till hösten. Man får gärna
komma med förslag/önskemål. De flesta i styrelsen var intresserade att Maria ska komma hit
till hösten
Kurs 8/3 ORK kl. 13:00 för Ullis. Ett pass 300 kr två pass 600 kr vill man rida två pass plus
tävla dagen efter 800 kr. Tävla kostar 300kr.
Tävlingen 9/3. Jossan skriver program med hållpunkter och ryttarbrev. Kristin, Stig,
catharina och Marianne kommer att vara ansvariga för banbygget och dekor. Alla är
välkomna att hjälpa till. Kristin har till uppgift att placera ut funktionärer på alla stationer
under dagen. Stina ordnar med materialet till domarsekretariatet. Jossan är domarsekreterare.
Marianne kollar över rosetter och priser. Även till barnridningen som blir vid två tiden,
Kristin fixar godis till barnen. Jossan hör med Ullis hur/var hon vill bo. Det finns möjlighet att
bo på ORK. Wilma Pauls ska vara ansvarig för cafeét och även baka. Stina och Kristin ska
också svänga ihop något smarrigt. Kristin kompletterar även varor och växel till cafeét. Det

kommer att finnas möjlighet att köpa/byta/sälja sina överblivna hästgrejor. Vi gör i ordning en
hörna i cafeterian där man kan lägga sådant man tröttnat på. Märk era grejor med namn och
tel. nr. någon kommer att ansvara för att ta emot pengar alternativt upprätta en kontakt mellan
ägare. Kristin är speaker och Linda assistent. Incheckning är kl. 08:30 så funktionärer bör vara
på plats minst en timme innan. Som skrivet innan, alla som vill hjälpa till på ett eller annat
sätt är välkomna. Hoppas alla får en trevlig tävlingsdag.

§6. Ekonomi
Inget nytt

§7. Medlemsstatus
32 st.

§8. Hemsidan
Inget nytt

§9. Långritter
Ingen planerad

§10. Övrigt
Vi tog upp sånt som blivit lite hängande i luften så som medlemsjackor och skylten vid
ovalbanan. Även vidare kurser. Vi går in på det lite mer nästa möte.

§11. Nästa möte
14/4 Hos Stina. Kl. 18:30

Vid protokollet

Justerare

Linda Sinders

Stig Flink

	
  

