Protokoll fört vid sammanträde med Skaraortens Ryttarförening.
Datum: 22-01-13

Närvarande: Marina Bengtsson, Andreas Fagrell (mötets ordförande), Christina Börjesson,
Annelie Wiking, Emma Andersson, Evy Ekdahl, Tess Wilsson, Sofia Palm (verksamhetschef)
Hilmer Fagrell (US representant)

§1. Sammanträdets öppnande.
Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§2. Utseende av justeringspersoner.
Annelie Wiking, Marina Bengtsson

§3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställs.

§4. Ekonomisk rapport.
Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet.
Finns inga större förändringar i föreningens ekonomi sedan senaste styrelsemötet.

§5. Budget.
Budgetarbetet har på grund av sjukdom försenats.
Budgeten kommer att fastställas vid styrelsemötet i februari.

§6. Planering av Årsmötet.
Kallelse till Årsmötet finns på Hemsidan.
Andreas Fagrell lägger i samarbete med Marina Bengtsson ut en dagordning för Årsmötet på
Hemsidan.
Vid styrelsesammanträdet i februari presenteras verksamhetsberättelsen.

Valberedningen har börjat sitt arbete och Alice Thorvald har kontakt med revisorerna.
Om några veckor fattas beslut gällande fysiskt eller digitalt Årsmöte.

§7. Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen.
Hilmer Fagrell berättar att Ungdomssektionen har, efter en aktivitets intensiv hösttermin,
haft ett skönt Jullov.
Vårterminen startas upp med ett möte den 22 januari.
Årsmötet är inplanerat till den 26 februari.

§8. Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.
Ljudanläggningen:
Cecilia Hjortfors tar in offerter gällande ljudanläggningen och styrelsen beslutar att åtgärd
beslutas då offerterna finns.
Planerade aktiviteter VT 2022:
30/1 P&J, 27/2 P&J, 27/3 Träna för tävling/dressyr, 24/4 Träna för tävling/dressyr
14 - 15/5 Dressyrtävling för Ponny och Häst, Lätt A:1, Medelsvår B:1, Medelsvår A:1,
Lagklass FEI Ponny.
15/6 Grillkväll för tävlingsekipage och funktionärer.
Alla som är sugna på att tävla för SORF 2022 är välkomna!
TKs aktiviteter under höstterminen 2021 gav föreningen ca 22.000 kr

§9. Arrangemang Svenska Connemarasällskapets riksutställning 29-31 juli.
Föreningen har fått förfrågan från Svenska Connemara sällskapet om att anordna deras
riksutställning 2022.
Tävlingskommittén har behandlat frågan och kommit fram till att det behövs ett stort
engagemang från många medlemmar för att föreningen ska klara av arrangemanget.
Styrelsen ställer sig efter Marina Bengtssons presentation av arrangemanget positiv till att
det genomförs på Skålltorp.
Marina Bengtsson blir projektledare.
Connemarasällskapet hyr hela anläggningen, vilket ger föreningen minst 50.000 kr i förtjänst.
Skaraortens Ryttarförening ansvarar för tävlingarna och övrigt arbete kring dessa.

Connemarasällskapet har också funktionärer.

§10. Information om bildande av arbetsgrupper.
Andreas Fagrell informerar om att det nu finns ett antal personer knutna till de olika
arbetsgrupperna och att intresset för att delta har varit stort.
Introduktionskvällen som var planerad får på grund av pandemin flyttas fram. Ett nytt datum
ska fastslås.
Arbetet med arbetsgrupperna görs i samarbete med SISU.

§11. Ordförandes information.
Marina Bengtsson hade ingen information utöver den som styrelsen redan tagit del av.

§12. Verksamhetschefens information.
Sofia Palm informerar om att det nu finns 208 elever på ridskolan.
Under Jullovet var det 2 barn- och 1 vuxenridläger vilket fungerade bra.
Ridskolan har en ny stor häst vid namn Bamse på foder under 1,5 år.
Gabbi är kvar på foder ytterligare en tid.
Börjat leta efter en stor häst 4-5 år som har goda förutsättningar för att bli en bra och trygg
ridskolehäst.

§13. Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.
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