Protokoll
Höstmöte Jönköpings Fältrittklubb 2012
2012-09-25
Art: Höstmöte
Plats: Jönköpings Fältrittklubbs Cafeteria
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Maarit Hanholmen hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2. Val av ordförande för mötet
Maarit Hanholmen valdes till ordförande för mötet.
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Elisabeth Falkfors valdes till sekreterare för mötet.
§ 4. Upprättande av röstlängd
Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov.
§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Veronica Nore valdes till protokolljusterare och Fredrik Nilsson till rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Det fastställdes att mötet hade blivit i laga ordning utlyst.
§ 8. Val av om ombud till ridsportförbundet
Christina Nyemad och Lasse Eriksson valdes som ombud till ridsportförbundet.
§ 9. Fastställande av årsavgifter
Årsavgifterna beslutades kvarstå enligt 2011 års nivå.
§ 10. Halvårsbokslut:
Ekonomin är i samma fas som föregående år.

Information av läget:
Katja Berglund har avslutat sin provanställning. Jokke Antonsson ansvarar för
anläggningen och Veronica Klasson ansvarar för ridskolan. Mikaela AlderinDanielsson och Erika Lantz har några ridlektioner i veckan. Ny annons för
verksamhetschef/ridlärare ska ut.
Inkomna motioner:
Motion 1

Motion till Jfk;s höstmötet 25/9 2012
Angående den försämrade situationen för Jfks
Vi ridskoleelever i Jfk har länge känt oss så oerhört stolta över vår fina ridskola.
Vi har känt oss så trygga med våra fina och duktiga hästar som fyllt behoven hos
alla de typer av ryttare. Fina ridhus och stallar och duktiga, välutbildade ridlärare.
Men nu känner vi ridskoleelever på Jfk en stor oro inför framtiden.
Vi upplever att verksamheten håller på att förändras till det sämre.
Vi vet inte längre vem/vilka som ska undervisa oss.
Vi vet inte vem vi ska rapportera eventuella bekymmer med hästarna till.
Vem delar ut hästarna till oss?
Tas det hänsyn till hästarnas förmåga och utbildnings nivå och ses det till elevens
nivå och konstitution? Och hur mycket ska hästarna gå?
Var finns helhetstänket; häst, elev, utbildning och ridklubben?
Vi har försökt få till möten och diskussioner med styrelse och verksamhetschef
men ännu inte lyckats.
Vi föreslår att styrelsen och verksamhetschefen startar en dialog med oss. Bjud in
oss till diskussion, informera oss och låt oss bli delaktiga. Glöm inte att vi
ridskoleryttare är stommen i vår förening.
Gm Agneta Johansson/ridgruppen 19.30 måndagar


Diskussion mellan styrelse och deltagare på mötet angående läget på
ridskolan. Styrelsen tar med sig synpunkter från propositionen och ska
diskutera detta på styrelsemöte.

Motion 2
Jag som ridskoleryttare tycker att detta ska diskuteras på höstmötet:
Att enbart vuxna ridskoleelever ska bemanna kafeterian sticker i ögonen, framför
allt eftersom ponnyföräldrarna har blivit av med sin kafeteriatjänst, och
privatryttarna inte behöver göra några insatser.
Antingen ska alla elever göra en insats, eller inga. Det får inte diffa.
/Therese Norby
Lördagar 09:30



Ponnyelevernas föräldrar ska som tidigare ansvara för kafeterian måndag –
fredag. De flesta privatryttare är funktionärer på våra tävlingar, även ryttare
som inte har hästar på anläggningen.

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet

Elisabeth Falkfors

Justerare
Veronica Nore

