onsdag 6 januari 2021

Styrelsemöte VBR
Digitalt via Teams kl 18.00
Närvarande: Linda Ekehage, Kurt Sjöberg, Claus Rosenau, Daniel Lindell, Anna
Matsson, Linda Nyström, Göran Tellner, Susanne Elmtoft, Helena Gustafsson
Frånvarande: Bodil Lilja
Ann Svensson valberedningen var med en stund och informerade om vilka i
styrelsen som ev kan avgå.
1 Kurt och Susanne valdes till justerare
2 Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna
3 Ridskolerapport och planerade aktiviteter Jullovsaktiviteterna hade bra beläggning
det genererade 46.000. Den nya terminen har varit igång i två dagar och det finns
endast ett par ströplatser kvar. Träningar för Sten Åstedt, Ingrid Marklund och
Sandra Carlsson kommer att fortsätta som tidigare. Öppen bana kommer att ordnas
16-18/1, tre ekipage/timmma. Elins tjänst har övergått till tillsvidare tjänst. Carola
har fått erbjudande om förlängning till sommaren men hon vet inte om hon har
möjlighet att tacka ja. En sökande på ridlärartjänsten, Anna har försökt nå henne
utan resultat.
4 US rapport ingen
5 Ekonomirapport. Bokslutet är snart klart och det verkar bli ett 0 resultat i år. Ett
nytt. Kompensationsbidrag för Corona från Riksidrottsförbundet som släpps 15
januari ska sökas.
6 Hur drabbar Corona VBR. Ekonomiskt svårt eftersom det inte är tävlingar,
barnridningen är inställd.
7 Inkomna skrivelser. Inga inkomna
8 Framtida investeringar Daniel, Göran Anna och Claus har tittat över gamla
tävlingsstallet. Det kommer att göras nya boxar i hela det befintliga och förråd läggs
på hela långsidan mot lilla ridhuset i form av skärmtak väggar och skjutdörrar. Claus
är ansvarig för gruppen, Daniel ska räkna ut ett kostnadsförslag och det ska ses
över när det kan komma igång med renoveringen.
Servering och paviljongbygge, vi har inte hört något änna av kommunen.
Byggnation av loftet över stallet, Daniel ska ta fram kostnadsförslag.
9 VBR 70 år. Denna punkt läggs på is ett tag
10 Övriga frågor Årsmöte: Helena bokar lokal på gummifabriken, kommunen
sponsrar med lokal och tekniska möjligheter för digitalt möte. Kurt kollar hur det ska
fungera tekniskt och hur vi ska kalla till digitalt möte för medlemmar.
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Inbjudan till årsmötet ska läggas på hemsida med länk till digitalt möte. Alla
berättelser läggs där och ska vara tillgängliga att läsa innan mötet, de kommer inte
att läsas upp på det digitala mötet. Kurt ser över hur det fungerar rent tekniskt.
Linda N ska ev ta över licensregistreringar. Hon kontaktar Bodil.
11 Nästa möte Via Skype den 24/1 kl 18.00 Claus bjuder in. Även möte den 14/2
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