Nyheter från styrelsen

2014-03-10

Närvarande:
Kicki Alm, Sofia Wånge, Katarina Fingal, Alice Moon, Vivianne Lärkefjord, Linda Winberg, Lars
Ericsson, Therese Norby, Robert Allemyr, Sofia Greek, Patrik Gunnarsson, Tomas Luthman
Inbjudna: Leif Thor, Runa Fingal

Ridskolan
Efter inkommit förslag om att göra ridskolekommitteen till sektion har
kommitteen fått i uppgift att fortsätta diskutera vad det skulle innebära och
hur man jobbar vidare.

Anläggningen
Högspänningsledningarna (som går över ”kilenhagarna” ner mot kvarnen
och över gräshagarna) kommer bytas ut. Detta kommer föra med sig att
dessa hagar blir uppgrävda, nya stolpar ska sättas i marken och det kommer
vara många tunga fordon runt anläggningen under tiden. Arbetet beräknas
utföras sommar/höst 2014 och vi har kontakt med kommunen för att få exakt
information i så god tid som möjligt.
Diskussion med kommunen om mellanridhusets skick pågår men det är inte
klart än om bara taket eller hela ridhuset ska byggas om. Inte heller när i tiden
detta kommer ske.
Tävlingssektionen
Tävlingssektionen kommer köpa in dressyrstaket.

Övrigt
På årsmötet kom det upp frågor om resultatrapportens konton för
Wetterrabatten och övriga kostnader.
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Ang Wetterrabatten så har det blivit bokfört på fel år. Verkliga resultatet där
är: 2012: 68 440 kr och 2013: 51 150 kr.
På kontot för övriga kostnader beror skillnaden mot förra året på en samling
av leverantörsfakturor som ej blev bokförda som betalda, trots att de blev
betalda. Anledningen att de hamnade på övriga kostnader är för att vi inte
lägger resurser på att separera dessa nu i efterhand.
Sofia Wånge var med i grafikgruppen som arbetade fram förslag på ny
grafisk profil. Arbetet med detta fortsätter men i formen av en
kommunikationskommittee. Tillsammans med Alexandra Nyberg och till viss
del Therese Norby jobbar Sofia vidare med både extern och intern
kommunikation. De ska även ta fram en kommunikationsstrategi.
Adjungerande personer till styrelsen:
Leif Thor arbetar vidare med några projekt under året.
Ridlärarna kommer bli inbjudna till styrelsemöten.
Robert Allemyr är cafeteriakommitteens representant i styrelsen.
Therese Norby är ridskolekommitteens representant.
Patrik Gunnarsson representerar tävlingssektionen.

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

styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se
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