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Anläggningen
Det arbetas fortfarande med ett förslag på schema för ridhusen. Lasse
Ericsson håller i detta och kommer presentera ett förslag nästa månad.
Ett rullande schema för ridskolans lektioner finns på hemsidan.

Ridskolan
Clinic med Pether Markne & Per Saandgard 20/11! Detta sponsras av Hippo
och kommer ha fritt inträde. Vi räknar med stor publik efter annonsering i
lokalpress, runt på ridklubbar och även ev. Ridsport.
Anna Thor har börjat arbeta halvtid som fritidsledare på JFK. Hon kommer
vara på plats ti, on, to 14:00-17:30. Eftersom det inte finns någon självklar lokal
ännu så använder vi cafeterian som mötesplats tills vidare.
Fritidsförvaltningens arbetslag består av tre personer som samarbetar med
skolorna i området och arbetar på att få nya ungdomar till stallet.
Ridskolan har börjat samla in personuppgifter till onlinesystemet som heter
www.horsemanager.se. Systemet kommer förhoppningsvis igång inom ett par
veckor.
Utredning om hur ”kulturhagen” får användas pågår med kommunen.
Det har kommit önskemål om förvaringsskåp. Ridskolekommittee´n arbetar på
att få fram skåp inom kort.
Sponsring / PR
Sponsorgruppen går igenom vilka skyltar som ska sitta kvar i ridhusen. De letar
även fler skyltsponsorer, så vet du någon får du gärna kontakta Vivianne
Lärkefjord som är sponsringsansvarig.
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US
Ungdomssektionen har som mål att kunna jobba med en egen ekonomi. De
skulle då kunna ha en egen ponny för sina aktiviteter. Arbete pågår med hur
det skulle kunna läggas upp.

Cafeterian
För att få mer koll på ekonomin i cafeterian ska vi börja skriva upp all mat /
dryck som tas därifrån utan att betalas. (Till funktionärer, personal, möten
mm).
2 kaffeautomater kommer införskaffas. En placeras i receptionen och en i
stora ridhuset.
Funktionärsfika kommer bytas ut till värdecheckar i stället vid tävlingar, så
slipper det blir diskussion om vad som ingår.
En tvättmaskin och tumlare till cafeteriatvätt finns på plats och ska bara
kopplas in.
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