Nyheter från styrelse och verksamhetschef
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Ridskolan
Verksamhetschefen rapporterar att det skett byte av hästfoder till ridskolehästarna. Nu får
alla hästar i ridskolestallet extra vitaminer, de har blivit piggare och kan jobba på ett annat
sätt.
Alla hästar som förra månaden var stående på grund av skador är nu friska och igångsatta.
Ny hovslagare är Erik Mörk. Han kommer även stå till förfogande för privathästägare.
Anna Lidar Eliasson har ersatt Linda som ridlärare.
Ridläger är färdigplanerade och eleverna har fått utskick. Står även med på hemsidan. Nytt
för i år är fälttävlansridläger som Anna kommer hålla i. Förra året var ett visst missnöje med att
det ej var ordinarie ridlärare. Det kommer det garanterat vara i år. Det har också kommit
förfrågan om nybörjarridläger vilket kanske är något att tänka på till kommande år.
I samråd med ridlärarna har det gjorts en lektionsmall för att skapa struktur över hur
ridelevernas utbildning ska se ut.
Nilla kollar upp möjligheterna att ta emot feriepraktikanter till sommarens ridlägerverksamhet
och tävlingar.
Styrelsen föreslår att det tillsätts en ridskolekommittee. Therese Norby anmälde sej som
representant och tar gärna med sej Nilla.

Cafeterian
Det behövs mer folk till cafeteriagruppen. Vore bra att få ut på hemsidan och att ridlärarna
kan sprida ut till sina grupper. Någon kanske har en mormor, pappa, faster eller dyl. som kan
vara intresserad av att hjälpa till i fiket.
En varuautomat är på gång utanför fiket. En del ny inredning är uppsatt.

Sponsring / PR
Styrelsen föreslår att det tillsätts en sponsorkommittee. Vivianne Lärkefjord är styrelsens
representant och tar kontakt med tävlingssektionens sponsorgrupp för att sedan jobba vidare
med att finna fler inblandade.
Förslag från styrelsen är att:
Ta fram en grundmall för sponsoravtal.
Gå igenom vilka skyltar som har avtal/betalat.
Undersöka om man kan påverka kommunala bolag att sponsra.
Skylta till kommande tävlingar med sponsrad företagslogga på vägskyltar.
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Resa till Bodaborg är planerad 30/4, 35 platser.
Det blir också påskäggsjakt 1/4.
Tävlingssektionen
Det anordnades lokal hopptävling 2-3/3 med 500 starter, trots dåligt underlag.
13-14/4 blir det regional hopptävling med ponny elit och stor häst div.1.
Höökscupen börjar bli färdigplanerad. Det är en stor dressyrtävling som går av stapeln 2526/7-13.
Anläggningen
Diskussion har påbörjats med kommunen ang. problemen med mellanridhuset. Skadornas
omfattning och möjligheterna att åtgärda dem kommer att undersökas. Nytt möte är
inplanerat. När det gäller stora ridhuset är fönsterbyten under diskussion
Det har bildats en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att byta underlag i stora
ridhuset. Som underlaget är nu går det ej att satsa på att arrangera stora tävlingar. Hästarna
halkar och det kan bli farligt på högre höjder. Det är viktigt att det blir ett bra underlag som
passar både dressyr, hoppning och ej sliter på ridskolehästarna.
Styrelsen föreslår att det tillsätts en anläggningskommittee som upprättar en rullande treårig
underhållsplan. Elisabet Falkfors anmälde sej som representant från styrelsen och utser fler
personer till kommitteen. Förslagsvis kan Christer Åberg hålla i en undergrupp då han är
intresserade av att förbättra ridvägarna på anläggningen.
Verksamhetsplanen för 2013 har fastställts och läggs ut på hemsidan.
I stället för styrelseprotokollen kommer det fortsättningsvis efter varje styrelsemöte att läggas
ut nyheter/information från styrelsen på hemsidan.
För att bättre strukturera och fördela vårt arbete kommer vi arbeta med olika kommittéer
med styrelserepresentation.
Ridskolekommittee´ - Therese Norby
Anläggningskommittee´ - Elisabet Falkfors
Sponsringskommittee´ - Vivianne Lärkefjord
Cafeteriakommittee´ - Jonny Lindkvist

Festkommitteen meddelar att vi ska boka in 8 juni i almanackan, då blir det sommarfest med
grill och musikunderhållning mm.
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