Sörsjö kl. 18.00 frånvarande Helena Gustavsson, Claus Rosenau och Göran Tellner
1. Kurt och Daniel valdes till justerare
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ridskolerapport och planerade aktiviteter. Ridskolan har börjat lektioner denna
vecka med 187st uppsittningar till häst. Det är en ökning med ca 60st sen Anna
började. Bra jobbat! En ny ponnyskola är startad och det ska bli ytterligare en till.
Från Folkhögskolan är det 11 elever som ska rida också. Vi har 7 stora hästar varav
1 ny häst (Bettan) och 13 ponnyer. Tyvärr fick Cazador "gå till de evigt gröna
ängarna". Alla ponnyer är friska och bland hästarna är Engelbrekt halt. Vi behöver
köpa in en storhäst till, för ponnyerna får gå på vuxenlektionerna eftersom det inte
finns tillräckligt med hästar. På väntelistan har vi vuxna som vill börja rida på
ridskolan. Några boxar är kvar till uthyrning till privathästar men snart är de uthyrda
också, enligt Anna.
4. Anläggningen. Hagarna blev bra med de nya stolparna. I lilla ridhuset saknas en
överliggare på sargen och vi behöver olja in och måla den. Bomluckornas gångjärn
behöver ändras till insidan och Daniel fixar detta. Engelska stallet har färdiga galler
till boxarna som ska galvaniseras. Linda N kollar med Finnvedens smide samt om
prisuppgift. Gäststallet har en ny ritning och skickas till länsstyrelsen (Linda E). Det
grävs för vatten och el. Elen är avstängd i gula huset och det har varit loppis och
försäljning av innehållet i huset. Det är inköpt 2st vattenkoppar till hagarna men det
behöver köpas in en till. Staketet i sjöhagen är dåligt och behöver bytas åtminstone
en bit. Resten av bytet av staketet lägger vi på framtida investeringar. Det har lagts
på mer material i paddocken. Personalläget. Elin arbetar 100 % som ridlärare/
administrativt/städning, Carola arbetar 50 %, Ivan är tillbaka 100 % efter
sjukskrivning och är kvar ett år till. Anna H har 3 lektioner/vecka. Jenny S har
Ponnygrupp på söndagar. Victoria är sjukskriven ca 6-8 veckor och är anställd till
december. Vi planerar för en träff med styrelsen och anställd personal under lite
ledigare former.
5. US rapport. Ingen. Men en träff med nya ridläraren är inplanerad. Vi får se vad som
kan komma utav det.
6. Ekonomirapport. Det ser bättre ut än förväntat. Ridskolan har bra utveckling. Men
lönekostnaderna ökar enligt Kurt. Sammantaget är likviditeten god och stabil.
7. Hur drabbar Corona VBR. Vi tappade starter vid High Tide Meet pga SM. Vi har
restriktioner vid tävlingar men det har vi löst bra. Ridlektionerna har gått som vanligt
trots Corona.
8. Inkomna skrivelser. Inga inkomna skrivelser.

9. Framtida investeringar. Staket till sjöhagen. Vi söker bidrag till ledbelysning till
anläggningen. Kommunen har gjort iordning stenkistan för
bevattningsanläggningen. Önskemål om hinder bod till sjöbanan. Den planerade
Paviljongen vid sjöbanan har bygglov men behöver flyttas några meter. Bosse gör
nya hinder.
10. VBR 70 år. Den planerade familjedagen i augusti skjuts på framtiden p.g.a. Corona.
Ryttar/70 års gala är fortfarande planerad till november och står kvar.
11. Övriga frågor. Vi behöver Rutinbeskrivningar vid tävlingar. Förfrågningar av göromål
inför tävlingar i samråd med ridskolans personal.

