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Nyheter från styrelsen  2014-02-17   

 

Närvarande: 

Tomas Luthman, Elisabeth Wånge, Katarina Fingal, Alice Moon, Vivianne Lärkefjord, Linda 

Winberg, Lars Ericsson, Therese Norby, Jonny Lindqvist, Thomas Lindberg, Runa Fingal, Magnus 

Isgren 

 

 

Medlemsavgiften 2014 

Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring: 

Junior 180 :-/år 

Senior 280 :-/år 

Ska vara betald 28/2     BG-nr: 354 - 4640 

 

Ridskolan 

Vi har behov av att förbättra utbudet på ridskolehästar. Styrelsen håller 

tillsammans med ridlärarna på att arbeta fram en lösning.  

Ponnyn Rotary passar inte som ridskoleponny och ska säljas. 

Vi ska kolla upp intresset för Gymkhana lektioner under våren. 

Efter Länsstyrelsens besiktning av anläggningen har vi fått anmärkning på att 

täckeshängarna i ridskolestallet inte är godkända och ska bytas ut. 

Vi fick också anmärkning på att två boxar i ”tävlingsstallet” är för små för att 

ha stora hästar i. Därför flyttar Tomas Luthman ner sina två stora hästar till 

ridskolestallet och två boxar i tävlingsstallet kommer hyras ut till ponnys istället. 

 

 

Tävlingssektionen 

Tävlingssektionen kommer under våren köpa in nya bomstöd och infångare. 

TS vill också påminna om ridhusreglerna. T ex är det ej tillåtet att hoppa i nya 

ridhuset, ej heller att använda tävlingsmaterialet i stora ridhuset. 

Ungdomssektionen 
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JFKs ungdomssektion har blivit sponsrade av HSB Göta med 25 000:- att 

användas till inköp av ridskoleponny. Ponnyn kan användas både till US egna 

aktiviteter och till ridlektionerna. 

 

Övrigt 

Ny styrelseordförande är Christine Alm. 

Övriga i styrelsen är: 
 

Vivianne Lärkefjord  

Therese Norby  

Tomas Luthman  

Katarina Fingal  

Sofia Wånge  

Sofia Greek  

Patrick Gunnarsson TS  

Linda Winberg US  

 

Lars Eriksson  

Robert Allemyr  

Alice Moon  

Ellen Nersäter US  

 

Vill du komma I kontakt med någon I styrelsen så gäller e-postadressen: 

styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se 
 

Cafeterian 

Två kaffeautomater är nu installerade. En utanför fiket och en i receptionen. 

Cafeteriakommitteens representant Jonny Lindqvist har nu lämnat styrelsen 

och vi kommer utse någon från nya styrelsen som representerar cafeterian. 
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