Styrelsemöte VBR

220123

Sörsjö kl 18.00
Närvarande: Linda Ekehage, Maria Sjögren, Bodil Lilja, Daniel Lindell, Anna Matsson,
Göran Tellner, Sanna Petersson, Helena Gustafsson
Frånvarande: Kurt Sjöberg, Linda Nyström
1. Maria och Daniel valdes till justerare
2. Föregående protokoll lästes igenom justerades och lades till handlingarna
3. Ridskolerapport och planerade aktiviteter Hästarna: Aria är utdömd och
kommervandra till de evigt gröna ängarna, Bruno och Engelbrekt är smått igång igen.
Juvelen är konvalescent och under behandling. Personal: Åsa har fått annat jobb och
kommer att sluta, Malin Lagerqvist utökar och tar viss del av hennes lektioner, Ellen
Lunneborg(ny) tar vissa lektioner. Aktiviteter: Maskeraddressyr i februari och Öppen
bana 11-12 februari. Uppstallningar From mars finns det tre lediga boxar. Fönstret
som ska bytas på kontoret beställer Daniel och sätter in, ev ska även en ny ytterdörr in
vid toaletterna på stora ridhuset. Kommunen har fortfarande inte satt in
sandavskiljaren i spolspiltan trots att Anna påtalat detta åtskilliga gånger. En ny form
av träningskort (nyttjande av anläggningen) gäller endast för organiserad träning för
ickemedlemmar, 1600 kr. Personalen åker på ridlärarkonferens samband med
Göteborg horseshow.
4. USrapport US har förberedande möte inför årsmötet.
5. Ekonomirapport Ser bra ut
6. Hur drabbar corona VBR. Sjukanmälningarna ökar bland eleverna. Verksamheten
fungerar som vanligt
7. Inkomna skrivelser. Inga
8. Framtida investeringar. Traktor beställd och kommer om 2-3 veckor. Daniel tar fram
virke till Bosse så att skärmtaket blir klart. Fyra boxar kvar att gjuta i engelska stallet
och gäststallet. Ny ansökan ska göras till Norhedsstiftelsen, fundera på vad vi ska
ansöka om.
9. Kommunen och VBR. Styrelsen önskar en uppdatering angående kommunens plan av
rekreationsområdet.
10. SM 2025. Kurt och Bodil har haft möte och tillsatt en grupp bestående av Pia
Hjalmarsson, Mattias Andersson, Charlotta Hellström samt Kurt och Bodil de ska i
första hand ta fram information från andra klubbar som haft SM.
11. Kommunen kom inte till mötet.
12. Ingen temapunkt idag.

13. Övriga frågor. Det blev totalt 12.420 kr som ska faktureras till gummifabriken för vårat
arbete där. Nya datum finns för våren. Ryttargalan för 2021 skjuts på framtiden på
grund av rådande pandemi.
14. Årsmöte. Linda och Kurt skickar ut alla årsmöteshandlingar digitalt på Facebook,
hemsidan och mail till alla medlemmar
15. Nästa möte. 20/2 kl 18.00 hos Helena Sörgården Svanaholm Bredaryd som ordnar
fika

Vid protokollet

Ordförande

Helena Gustafsson

Bodil Lilja

Justerare

Maria Sjögren

Daniel Lindell

