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I. Genomgång av föregående protokoll
A. Vi gick igenom föregående protokoll. Tyvärr är frågan om tävlings schabraken

ännu inte löst. Styrelsen kräver ett dokument där alla förmåner med
motivation står uppspersat. Vi går också vidare med att försöka lösa en deal
med Rekordfabriken var det gäller klubbkläder och brodyr av schabraken för
att minska kostnaden på frakt och dylikt. Vi hoppas kunna göra första
beställningen snart eftersom vi nu är inne i mitten på mars och säsongen
tickar på.

II. Valborgs dressyr 30/4
A. Funktionärer

1. Vi slänger ut funktionärslistan nu så vi kan få tid att fylla på den. Det
verkar dock svalt intresse och vi får helt enkelt hjälpas åt att jaga på.

B. Hederspriser
1. Fanny kollar med Hanna Haglén om sponsring på Granngården
2. Linn kollar med Buketten
3. Fanny kollar med Therese om ho kanske kan lösa tidigare sponsorer

C. Cafeteria sortiment och lunch
1. Den som skriver upp sig på cafeterian ansvarar för vilken lunch det blir

och inköpen
D. Förberedelser

1. 29/4 kl. 17:00, vi stänger banorna 18:00. Det som ska göras är bland
annat plantera blommor, sätta upp avspärrningar, sopa läktare, städa
barackerna osv.

E. Rutiner
1. Linn går igenom med Fanny rutinerna som tävlingsledare och vad det

innebär
F. Miljöcertifiering

1. Från och med 2022 kan vi miljöcertifiera vår tävlingsverksamhet. det
är SVRF steg mot en mer hållbar hästsport. Vi har valt att certifiera
Valborgs dressyren vilket innebär att vi ska försöka pricka av listan i så
stor utsträckning som möjligt.

III. Inventeringsdag/fixardag
A. 9/4 10:00 öppen för alla

IV. Hindersiffror
A. Morfars hinderpark
B. Ikea lösningen
C. Gör egna

1. Vi väljer att göra egna. Fanny tar med material från jobbet och vi tar
en dag och gör dessa. Inköp som behövs är färg.

V. “Årets…”/Championatet bytas ut?
A. Vi kommer under året att försöka hitta en sponsor som vill dela ut ett tränare

stipendium varje år. Vi tänker oss en summa på 1000-2000kr för att främja
barn/juniorer och seniorer som är medlemmar i FRF.. Hur stipendiet ska delas
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ut är ej fastställt. Inte heller krav för att få söka/bli tilldelad det. Detta innebär
att “Årets…” och Championatet kommer utebli så länge en sponsor hittas.

VI. Öppen bana utvärdering
A. Anmälda ekipage till helgens öppen bana är tre. Varför det är så få anmälda

vet vet inte, kanske beror det på första helgen av tävlingssäsongen.
VII. Antal licensryttare

A. Vid mötets tid hade FRF 10 licenser utskrivna.
VIII. Övriga frågor
IX. Schabraken (de gamla) säljs nu ut 100 kr styck

Nästa möte bestäms längre fram


