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- Vi kommer från och med 2022 att lägga ut alla mötesprotokoll på hemsidan för att
medlemmarna lättare ska ta del av vad vi planerar och gör
.

- Under påskveckan, bestämt långfredagen den 15 april, kommer TS och US anordna
en Mulle Caprilli. Evenemanget kommer gå till som Min häst och SVRF bjöd in till
men alla paketen tog slut så vi gör vår egna variant. Banan som rids är densamma
och alla får diplom med tillgång att hämta ut sin tidning själva helt gratis. men vi
beställer hem egna rosetter och tar en symbolisk startavgift på 40 kr där rosetten
ingår. Linn beställer cirka 30 rosetter för 40 kr/st. Evenemanget blir som en rolig grej
där vi ska gå +-0 (tjäna på fika)

- Teori tävlingen Vi i stallet för 9-13 åringar går av stapeln nu på våren. Vi får mer info i
mars var varje deltävling ska gå. Vi bollar frågan vidare till Jennie L vilka som
eventuellt skulle kunna tänkas vilja vara med - om någon ens vill vara med. Finalen
brukar gå på Strömsholm.

- Vi tittar på profilkläder och anser att vi ska titta på kvalité och hållbarhet. Fanny tar
kontakt med Strömsbergs gård och ser vilken deal vi kan få på profilkläder samt
eventuellt täcken. Förslaget presenteras på onsdagens styrelsemöte för att vi ska
kunna göra första beställningen så snart som möjligt inför säsongen. Strömsbergs
kan både trycka och brodera.

- Var det gäller schabraken till licensryttarna och medlemmarna så tar Linn kontakt
med Camilla Fredin för att se vad hon kan ta hem från Eskadrons kollektion. Vi är
intresserade av den som kallas Classic sports men även Classic Basic. Målet är att
kunna erbjuda så vi kan skicka efter schabrak på brodyr efterhand och inte på lager
som vi haft nu. Möjligtvis kanske ett visning schabrak av varje färg/modell.

- Jakten på brodyr kortet fortsätter. En Hasse på fd. Jobb och fritid har tryckt våra
kläder förut men frågan är vem som broderat. Kickan ringde Fabiola Jansson som
inte visste men trodde att Rekordfabriken eller Screengruppen kunde ta fram ett nytt
åt oss för under 1000 kr som går att använda vid brodering av schabraken eller
övriga textilier. Linn kollar vidare och återkommer innan onsdagens styrelsemöte.

- Vi kommer anordna och genomföra Göte Klemensson Memorial Cup 2022 till minne
av Göte Klemensson. Cupen som vi försökte genomföra 2020 men som inte gick pga
pandemin. Vi gör om konceptet och gör tävlingen till ett evenemang öppet för ponny
och storhäst ryttare i tre klasser där omgångarna rids under Kristi
Himmelsfärdshelgen: en dag med dressyrprogram och en dag med hoppning. För att
delta i cupen behöver man rida både en klass dressyr och en hoppning. Det blir en
variant på Pay & ride/jump evenemang - vi ska bara diskutera vidare konceptet. Vi
diskuterar också om hoppningen ska vara en form av stilhoppning.
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- Vi kommer höja våra startavgifter med +10 kr på 1* tävlingar. Detta eftersom de
rörliga kostnaderna har gått upp under 2022; exempelvis rosetterna, domarnas
milersättning och Equipe Online. Kostnaderna för pay & ride/jump evenemang
kvarstår så vidare det inte är ett dyrare evenemang att genomföra (cup exempelvis).

- De utgående schabrak som vi har kvar kommer att fotograferas och reas ut för cirka
100 kr styck Vi har även två fleecetäcken kvar som vi också rear ut som ett tecken på
att vi ska förnya oss!

- Inventering har gjort av rosetter och hederspriser. Linn gör en ny beställning av
rosetter inför vårens evenemang. Det kommer beställas clearround rosetter och
“Mulle rosetter”. Linn tar kontakt med Daniel på Intersilvi för att se vad som är
populärt och nytt inför våren 2022. Inga rosetter (plac. 1-6)  till 1* tävlingar behöver
beställas denna våren! Inte heller plaketter. Dock behöver vi se över fler hederspriser
som vore roligt att kunna erbjuda på så väl 1* tävling som pay & ride/jump tävlingar.

- Vi går också ut med annonsering om fler medlemmar till tävlingssektionen nu när vi
ska göra så många nya saker.

- Nästa möte kommer vi förhoppningsvis ha löst profilkläder och schabrak frågan så vi
kan helt fokusera på Valborgs Dressyren. Linn har börjat skriva på proppen, bara en
ÖD saknas. Fanny kollar med ORK om vi eventuellt får låna deras parkering.
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