Styrelsemötesprotokoll
Datum:
Plats:
Protokoll nummer:
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

2017-06-05
KRF - Teorisalen
2017-05
Caroline Jönsson
Caroline Jönsson
Malin Olander Roese

Övriga närvarande:

Röstberättigade: Helen Larsson Riis
Ej Röstberättigade; Pernilla Burakovsky
Ej Närvarande; Cecilia Carlsten, Lars Nilsson, Magnus
Knutsson, Suzanne Engelbert, Andrietta Grentzman (KRUS),
Johanna Liljeberg (KRUS)
Adjungerade; Maria Gudmundsson

------------------------------------------------------------------------------------------------DAGORDNING
§ 1 - Mötets öppnande
Caroline Jönsson öppnar mötet och önskar alla välkomna.
§ 2 – Val av sekreterare
Caroline Jönsson valdes till sekreterare.
§ 3 – Val av justerare
Malin Olander Roese valdes till sekreterare.
§ 4 – Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen enhälligt.
§ 5 – Föregående protokoll
Styrelsen godkände föregående protokoll enhälligt.
§ 6 – Information
6:1 Verksamheten
Snart startar ridlägren.
Den 2/6 var det Olympic Day och KRF var där med 4 hästar.
Den 4/6 var det Familjedag.
Ridskolecupen är igång.
Möjligheter för att anordna aktiviteter för ensamkommande barn undersöks. Bidrag kommer sökas via
idrottslyftet.
Semesterplaneringen är klar för personalen.
6:2 Uppföljning verksamhetsplanen
Elever/Ridskoleverksamhet
- En pilot med måldokument (korta omdömen) har genomförts. Uppföljning kommer ske under
kommande termin.
- Hoppkurselever (ponny) - har under våren varit ute på lokala tävlingar samt pay & jump.
Vårsäsongen är nu avslutad.

- Kännedom om våra kärnvärden behöver vi jobba vidare med.
Organisation
- Öka ridlärare med level 2. Personal avlägger yrkesprov under hösten.
- Den upprättade funktionärsbanken fungerar bra, men behöver utvecklas.
Hästar
- Sträva efter att B-ponny till häst ska ligga på LC nivå. Pågående arbete.
Anläggning & Material
- Fortsätta förankra och kommunicera våra utvecklade policys till personal och medlemmar (miljö, brandskydds- och säkerhetsarbete).
Kommunikation/Marknadsföring
- KRF – Kärnvärden ska spegla all vår kommunikation.
Partners
- Partnergruppen är formerad och har påbörjat arbete.
§7 – Uppföljning
7:1 Uppföljning av arbetsgruppers mål och aktiviteter
Genomgång av inskrivna mål/aktiviteter i styrelsens arbetsdokument i Ridsportportalen.
Beslut: Efter arbetsgruppernas möten sker återkoppling till Maria & Caroline
Beslut: På varje styrelsemöte sker en kort dragning av status på arbetsgruppernas aktiviteter.
7:2 Uppföljning ekonomi januari – maj
Lasse och Tina har haft möte för att följa upp januari – maj. Det ser bra ut.
På styrelsemötet i augusti bjuds Tina och revisorerna in för dragning av halvårsuppföljning.
§ 8 – Övrigt
Viktigt att arbetsgruppernas mål/aktiviteter är satta och införda i vårt arbetsdokument i
Ridsportportalen.
Beslut: Ska vara klart innan sista juni.
§ 9 Styrelsemöten
9:1 Nästa styrelsemöte Måndag 14 Aug kl 18.30
Halvårsuppföljning ekonomi
Uppföljning från alla arbetsgrupper
Valberedning och revisorer deltar på mötet
9:2 Styrelsemöten i höst/vinter
Vi tittade på datumförslag för höstens möten.
§ 10 – Mötes avslutande
Ordförande
.......................................................................
Caroline Jönsson

Sekreterare

.......................................................................
Caroline Jönsson

Justeras

.......................................................................
Malin Olander Roese

