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Öppnande

§1

Ordförande öppnar mötet.

Val av
justeringsman

§2

Carin Bengtsson väljs att jämte ordförande justera protokollet

Godkännande av
dagordning

§3

Dagordningen fastställdes och godkändes

Föregående
protokoll

§4

Föregående protokoll ifrån den 28 maj gicks igenom och läggs till handlingarna

Ekonomi

§5

Ekonomirapport till och med juli 2017 gås igenom av Jenny och Marika,
budgetarbetet kvarstår

Rapport från
verksamheten

§6











Adress:
Falu Ridklubb
Källviksvägen 3
791 53 FALUN

Nya shettis-ledare ska introduceras i verksamheten
Landstingets ridelever är tillbaka under vecka 36
Kvarstående punkter fr föregående protokoll
Annons om ny instruktör kvarstår – annonsen bör uppdateras
Kvarstår och uppdateras av Marika.
Golven i stallarna är hala vilket innebär hör skaderisk för hästarna,
förslaget är att lägga gummimattor för att minska halkrisken samt
minska ljudnivån. Marika kontaktar Fastighet och/eller Trafik och Fritid
för vidare åtgärd.
Kvarstår.
Nödbelysning saknas – krav finns i Kommunala anläggningar att det
skall finnas – risk för utebliven kvalitetssäkring och godkännande om
det inte åtgärdas. Marika kontaktar fastighet och/eller Trafik och Fritid
för vidare åtgärd.
Kvarstår
Staket till ”lilla utebanan” är beställt och påbörjas byggas under v. 22
Färdigställt och finjusterat av Marika och Lars som gjort ett fantastiskt
arbete.
”Stora hoppbanan” är hård och dammar för mycket – förslag på att
komplettera med ett lager av Klenflis kom upp och beslutades att
beställa och lägga på. Marika beställer detta innan sommaren.
Telefon:
023 – 144 40
Telefax:
023 – 146 79

Organisationsnummer:
883200-4579
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Färdigställt och klart – toppenbra underlag och med mycket goda lovord
från Dressyrmötet.
En ny ponny är köpt som succesivt kommer att gå med i
lektionsverksamheten.
Ryan är introducerad i lektionsverksamheten och fungerar ypperligt.
Run of Hope – Falu Ridklubb kommer att delta i Run of Hope den 7
oktober.

Anslagsansökan
från arvsfonden

§8

Punkten kvarstår.
Workshopsdag den 19/8, styrelsen arbetar vidare med frågan och väger föroch nackdelar.

Nästa möte

§9

Nästa möte är 24 oktober 2017 kl. 17,00

Övriga frågor

§10














Funktionärsresa – resa till Stockholms Horseshow
En heldag alternativt två halvdagar som funktionär är kravet för att få
vara med på resan.
Lördagen bokas av Carin.

Övriga frågor från föregående protokoll
Renovering av lägerstugan
- Marit Örjes har varit i kontakt med skolan och kommer att kolla över
möjligheterna när och hur.
Skolan startar nu och Marit tar kontakt för vidare åtgärd.
Renovering av kiosktrappa, trappa till lägerstuga samt uppstigningspall
(ute). Se även över domartornet.
- Tomas påbörjar renovering av dessa under v. 22-23
Utfört och snyggt resultat.
Synpunkter om underlaget i ridhuset
- Nya pinnar till harven är beställda, sedan skall problemet vara löst
Beställt och klart.
Lösdrift
- Önskemål om lösdrift finns, Lars kollar upp hur maxantalet hästar
ser ut för anläggningen
Kvarstår.
Rid stigar
- De nya rid lederna är klara – detta innebär att cykelvägarna inte
längre är tillåtna att rida på. Underhåll kommer att behövas,
styrelsen lägger det till handlingarna och ser över olika möjligheter
för åtgärd.
Kvarstår
Gång och cykelvägar mot Banvallen
- Skyltar om ”Ridning tillåten” bör sättas upp på cykelvägen mot
Banvallen då detta är lovat sedan vägen byggdes om.
Kvarstår.
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Genomgång av Workshopen 19 augusti
-

-

Tankar om Falu Ridklubb
Positivt/Negativt
Värderingar och dess innebörd
Kompetens
Gemenskap
Jämlikhet
Projekt Arvsfonden
Verksamhetsutveckling
Se underlag från Workshop
Många bra synpunkter som styrelsen går igenom och återkopplar
till efter möte med Kommunen.
Tackar för samtliga åsikter och punkter från Workshopen!

Mötet avslutas

Åsa Jennervall
Sekreterare

§11

Ordförande avslutar mötet.

Carin Bengtsson
Justerare

Tomas Isaksson
Ordförande

