
Styrelsemöte 2016-08-10 
Närvarande: Fabiola Jansson, Veronica Alm, Paula Stahre, 
 Gunilla Frööjdh, Karin Striegel, Ulrika Brün, Jennie Lövgren 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 
 Ulrika valdes till justerare för mötet.  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§ 4 Ekonomi 
Inget speciellt att rapportera. 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 75 st medlemmar.  

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 
Inga rapporter eller skrivelser har inkommit 

Tävlingssektionen 
Inga rapporter eller skrivelser har inkommit 

Ungdomssektionen 
Inga rapporter eller skrivelser har inkommit 

§ 7 Övriga frågor   
 Hinder 

Gå ut med allmän uppmaning till försiktighet vid hanteringen av det nya 
hindermaterialet. Olika förslag för att underlätta hanteringen diskuterades. 
Bla en ”öppning” i staketet på långsidan. Inget beslut taget ännu. 
 
Sysslor 
Sysslorna har skötts dåligt och det måste bli bättre. Det kom upp förslag om 
att även högtryckstvätta stallet nästa sommar. 
 
Schabrak 
Brodyren på tävlingsschabraken syns inte helt och hållet. Tävlingssektionen 
får i uppdrag att reklamera. 

  



 
Tävlingar 
Det beslutades att det är tävlings- respektive ungdomssektionens uppgift att 
ordna med funktionärer till sina egna arrangemang.  
 
Viktigt att informera ALLA deltagare om det blir ändringar från det som är 
skrivet i tävlingars proposition. Ex – att hoppbanan byggs kvällen innan 
istället för på morgonen. 
 
Gemensamhetsdag  
Vi ska ha en arbetsdag den 10 september kl 9-15 där alla medlemmarna är 
välkomna att hjälpa till. Det ska fixas och städas upp innan vår lokala 
dressyrtävling. Det kommer att bjudas på korv och fika.  
 
Den 7 september kommer Smålands Ridsportsförbund och gör ett klubbesök 
hos Fagereke Ryttarförening.  
 

§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 8 september klockan 18.00 i Fagerekes lokal. 

§ 9 Mötets avslutande 

 
 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

 Ordförande Paula Stahre   Justerare Ulrika Brün 

 

Åtgärdslista 

Nr Beskrivning Planerat 
beslut/klart 

Stängd 

1 Utbyggnad av ridhus. Jobbar med finansieringen. Höst 2016  
2 Speglarna i ridhuset.  Höst 2016  
4 Paddocken  måste fixas vid E då det är för mjukt där. Okt 2016  
5 Bevattningen av paddo cken måste fixas och även se över  ridhusets 

bevattning 
Nov 2016  

 

 


