Protokoll Höstmöte 2014
Jönköpings Fältrittklubb

Plats
Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av orförande för mötet
Kicki Alm 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
Alexandra Nyberg 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
Det beslutades att höja årsavgifterna till junior: 250:- och senior: 350:- för 2015.
Det beslutades också att vi tar bort alternativet stödmedlem som ersätts av sponsormedlem
som betalar halv årsavgift. Detta ska tas upp igen på årsmötet då det krävs en ändring i
stadgarna.
§ 10. Halvårsbokslut:
Klubbens kassör Vivianne Lärkefjord presenterade halvårsbokslutet. Per den 30 juni 2014 hade
vi ett resultat på 14 789 SEK.
Övriga punkter:
Presentation av nya klubbkläder. De finns att köpa till rabatterade priser på Hööks. Det är en
jacka, en tröja och ett schabrak. Mer information kommer snart på hemsidan.
Info från styrelsen:
Nytt nyhetsbrev är på gång.
Ansvars- och beslutstablån är omarbetad och ligger på hemsidan.
Drog och alkoholpolicy har tagits fram. Vi har även som mål att bli en rökfri anläggning.
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Vi har tagit fram en ”Likabehandlingsplan” för att motverka mobbing.
Visionen vi ska arbeta efter är att alla på klubben ska trivas och må bra, ingen ska känna sej
diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska vara trevligt och roligt att
komma till Jönköpings Fältrittklubb. Alla på klubben ska ha kännedom om vår
likabehandlingsplan.
Vi kommer starta en grupp som jobbar vidare med planen. Där ska finnas representanter från
styrelsen, personal, US m.fl.
Styrelsen arbetar vidare med underhållsplan. Budget och verksamhetsplan för 2015 är också
på gång.
Vattenfall kommer köra igång eldragning i november. Det kommer krävas en del hagrotation
under tiden då vissa hagar blir uppgrävda. Det kommer också köra en hel del tung trafik
omkring anläggningen under tiden.
Det kommer också dras in fibernät under hösten, för att få snabb internetuppkoppling till
kontoret och till tävlingar.
Ridskolans transport är numera bokningsbar på hemisdan.
Ridskolan har nytt avtal med hovslagaren Björn Atterling.
Vi har fått en förfrågan om att arrangera en elittävling i hoppning hösten 2015. Än är det inte
beslutat av ridsportförbundet om vi får tävlingen, men klubben har meddelat att vi ställer oss
positiva till förfrågan.
Det kommer krävas mycket planering och roligt arbete för att få ihop en bra tävling med ca:
250 uppstallade hästar, media, TV mm.
Vi behöver redan nu ideella krafter till klubbens sponsorgrupp. Här behövs det en nystart för
att ta tillvara både befintliga som framtida sponsorer. Ett mycket spännande uppdrag där
bara fantasin sätter gränser.
Klubben är också i akut behov av fler krafter i klubbens cafeteria kommittee. Cafeterian är
viktig för klubben, inte bara ekonomiskt utan är också en central mötesplats för många.
Är du intresserad av att veta mer eller vill vara med kontakta
Cafeteriakommittee Inger Hjort måndagar, tisdagar och torsdagar 18-21 tfn 0705521441
Sponsorkommittee
Kicki Alm
036-30 35 10

Avgiften för anläggningskorten kommer förändras till 2015.
För de som är uppstallade i ridskolestallet kommer avgiften att höjas och ingå i
uppstallningskostnaden.
From 1 januari 2015 kommer avgiften för anläggningskorten att förändras. Avgiften för ett helt
år kommer att vara detsamma, men bli dyrare vid halvårskort. Det kommer fortfarande vara
billigare för häst nr 2 och lite mer reducering från häst 3 och uppåt. Fritt anläggningskort för
häst nr 5 och uppåt är borttaget. Nytt är också att det kommer gå att lösa månadskort,
klippkort och möjligheten att överlåta ett årskort till någon annan om en häst t.ex. säljs eller
flyttar.
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Ang. renovering av mellanridhusets tak så ligger det lite på is men är inte nerlagt. Kommunen
har beviljat och avsatt pengar för byte av taket. Då ett nytt tak tyvärr inte räcker för att
ungdomarnas lokaler ska bli funktionella eller bli tillgänglighetsanpassade, har
förhandlingarna om ett nytt ridhus istället påbörjats. Så fort det är klart med vilket politiskt styre
det blir i Jönköping, kommer förhandlingarna att fortsätt.

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet
Katarina Fingal
Justerare
Alexandra Nyberg
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