Protokoll Höstmöte 2013
Jönköpings Fältrittklubb

Plats
Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av orförande för mötet
Hans Danielsson valdes till ordförande för mötet.
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Katarina Fingal valdes till sekreterare för mötet.
§ 4. Upprättande av röstlängd
Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov.
§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
AnnaCarin Fingal valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§ 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 2012 års nivå.
§ 10. Halvårsbokslut:
Klubbens kassör Vivianne Lärkefjord presenterade halvårsbokslutet. Per den 30 juni 2013 hade
vi ett resultat på -304.435 SEK , med en likviditet på 344.097 SEK.
Förra årets halvårsbokslut, 30 juni 2012, hade vi ett resultat på -71.164 SEK och en likviditet på
136.509 SEK. Vi håller på att byta bank till Länsförsäkringar bank och försäkring, då vi har fått
beviljat ett lån på 500.000 SEK för underlagsbyte till stora ridhuset.
Detta halvår har vi färre ridande elever än motsvarande period förra året. Till nästa halvår är
vår målsättning att öka antalet ridande elever, jobba vidare med våra sponsorer och hitta
nya vägar för intäkter.
Övrig info:
Sponsorkommitteen kommer arbeta fram ett förslag på orienteringsskylt och uppskyltning av
anläggningen. Företag som vill synas på dessa skyltar med logo är välkomna att kontakta
Vivianne.
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Det var tänkt att projektgruppen som arbetar med en ny grafisk profil skulle presentera sitt
förslag på mötet. Tyvärr fick de förhinder men arbetar vidare och kommer ut med mer info
innan årsmötet då beslut om ny logo förhoppningsvis kan tas.
Taket kommer bytas ut på mellanridhuset. PEAB är anlitade av kommunen för att utföra
arbetet sommaren 2014.
Klubben behöver både anlägga nya, och förbättra de ridvägar som finns. Det är viktigt både
för privat- och ridskolehästarna att kunna arbeta ute i skogen. Förslag som kom upp var att
alla med anläggningskort och häst uppstallad på anläggningen bidrar med 1000:- var för att
finansiera detta. Vi skulle också kunna ordna någon sorts aktivitet som drar in pengar.
Ett mål för framtiden är att bygga tävlingsstallar. Det behövs om vi ska anordna stora
tävlingar och tävlingsboxarna ger mycket intäkter i längden. Vi kommer också arbeta på att
få sista utebanan i ordning för att kunna ha stora tävlingar utomhus.
Det anordnas många tävlingar på JFK, vilket innebär stort behov av funktionärer. Förslag kom
upp på mötet att försöka få ut mer information till ridskoleeleverna om vad som gäller om
man vill hjälpa till på tävling. Detta skulle kunna ske genom att engagera ridlärarna att
berätta när det är tävling på gång, hur det fungerar och att alla är välkomna både som
funktionärer och publik. T ex skulle det kunna ges info om detta på teorilektioner.



3 inarbetade funktionärspass berättigar till en ridlektion eller en uteritt i mån av plats.
1 funktionärspass kan även tas ut som en tävlingsstart på valfri tävling

Det vore också kul att anordna aktiviteter som ”Ridskolans dag” eller ”familjedag” för att
locka fler ridskoleelever och stärka gemenskapen i klubben.
Det kom fram många bra förslag som ridskolekommitteen kan arbeta vidare med.
Efter önskemål beslutades att nästa höstmöte hålls en annan veckodag än onsdag.

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet
Katarina Fingal

Justerare
AnnaCarin Fingal
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