Nyheter från styrelsen

2014-04-07

Närvarande:
Kicki Alm, Sofia Wånge, Katarina Fingal, Vivianne Lärkefjord, Linda Winberg, Lars Ericsson,
Therese Norby, Sofia Greek, Patrik Gunnarsson, Tomas Luthman

Ridskolan
För att komma vidare med att öka kvaliteten på ridskolan har styrelsen utsett
en arbetsgrupp. Denna leds av Sofia Wånge och består av Kicki Alm,
ridlärarna, Leif Thor, Sofia Greek och Robban Allemyr.
För att vi ska kunna lösa de problem som finns på ridskolan behöver vi veta
vilka problem som finns, varför de uppkommer och vad som är mest kritiskt, för
att sedan kunna komma till hur vi ska lösa dem. När vi väl har kommit så långt
kan vi göra en plan som vi kan följa upp och se förbättringarna.
Ridlärarna har tagit fram en avyttringsplan på hästarna & ponnierna.

Anläggningen
Tomas Luthman, Lasse Eriksson och Patrik Gunnarsson är utsedda till
anläggningsansvariga.
Det kommer anordnas en städdag på anläggningen, datum kommer inom
kort.
De anläggningsansvariga ska arbeta fram bra rutiner för privathästarna i
ridskolestallet för att minska skaderisken. Det pågår också diskussioner om hur
vi ska gå vidare med marken vid uteridbanan.
En strålkastare kommer sättas upp mot parkeringen vid tävlingsstallet, främst
för att användas vid tävlingar.
Tävlingssektionen
Vi har fått mycket positiv respons på vår senaste nationella tävling.
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Övrigt
Anna Lidar är tyvärr sjukskriven till sista maj.
Vi jobbar på att hitta en långsiktig lösning under Annas sjukskrivning så att
eleverna ska få samma vikarie i största möjliga mån.
Jenny blir from 1/5 deltidsanställd på 40 procent tillsvidare.
Sofia Wånge och Alexandra Nyberg kommer i fortsättningen ansvara över
JFKs hemsida. De nås på samma mailadress som alltid
(webbansvarig@jonkopingsfaltrittklubb.se). Therese kommer att finnas kvar
som övergripande IT-ansvarig även i framtiden och dra kabel, sätta upp
skärmar och annat.
Drog och alkoholpolicy finns nu framtagen.
Vi har fått info om att det tränas på cykling på Hallbyleden tisdagar och
torsdagar mellan 17:00 och 19:00. Cyklisterna har fått information om att sakta
ner när de ser ryttare.

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

styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se
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