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Övergripande:
Info: Vi har fått ett första utkast till Skötselavtal och gränsdragningslista från kommunen. Vi skall gå
igenom den och sedan träffa kommunen för at tillsammans med komma fram till ett avtal vi kan ha
som utgång för vidare diskussioner. Det vi fått verkar lite tunt och lägger relativt mycket på oss.
Ekonomi
Positivt
Resultatet för april var positivt (15,000 kr, tack vare lägre kostnader), vilket gör att vi efter fyra
månader har förbättrat det totala resultatet som nu ligget på -39,000 kr.
Intäkterna är dock fortfarande något lägre än tidigare år, vilket även kostnaderna är
Ridskola:
Hästläge:
Har fått in en ny lektionshäst som går 8 lektioner/vecka. Luco-voltigehästen går ”heltid” på ridskolan
nu. Ponnyn Helmer tillbakalämnad då den inte gick igenom besiktningen. Ny foderponny Strix som
verkar rätt ok, bra storlek, behöver uppfostras. Har hittat en köpare till Kaiser som kommer att säljas.
Beläggning: Bra på ponny, börjar så sakta att komma in fler på häst.
Anläggning: Vid diskussioner ang. ridhusbotten och hur vi ska gå vidare för att få den i ett fullgott
skick har vi i dagsläget bestämde att vi skall etablera fasta rutiner för hur den sköts och anteckna
varje gång hur den harvas och sladdas och när det vattnas, hur det känns att rida på osv. Därefter
kommer vi fattas beslut om vidare åtgärder.
Privatstall: 3 inackorderingar flyttar 1 juni, och 3 flyttar 1 juli. Finns på Facebook och hemsidan att
vi har lediga stallplatser.
Övrigt: Städdag 6/4 – inte många här men de som deltog var desto flitigare. Mycket blev gjort och
en hel del slängdes och alla hade trevligt o fick fika.
Kycklingskuttet inbringade 9 200 kr + café
Vi hade inbrott den 14/4, men inget blev stulet, dock fönster och dörr sönderslagna.
För ökad utveckling-kompetens-hållbarhet hade personalen fortbildning den 5/5 med Anna Reilly
som lärare.
Möte besöksgruppen från Västergötlands RF 15/4
Besöksgruppens sammanfattning kortfattat – hästarnas utegångsmöjligheter med betesmöjlighet bör
omedelbart åtgärdas. Hästarnas välbefinnande ska prioriteras.
Säkerheten för häst och människa är inte ok i medlemsstallet där golvet är halt och det rinner in
vatten i lysrörsarmaturer. Säkerheten i stora ridhuset är också undermålig, fallfärdig läktare och till
viss del trasig sarg.
Allt detta är med i diskussionerna med kommunen, som var med på besöket, ang. anläggningen.
Meddelande har kommit från länsstyrelsen att nya hygienregler gäller fr.o.m. 1/12 – 13. Reglerna är
till för att förhindra smittspridning mellan djur samt djur – människa.
Vi uppfyller kraven men behöver informera alla om att tvätta händer före och efter besök.
Klubbtävling Sommarhoppet inplanerat 1/6.
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Tävlingssektionen:
Info: Två tävlingsdagar och två kväll har vi haft, vilket har gått bra.
Nya tidtagningen funkar jättebra.
Nästa tävlingshelg är Ponny+JR, YR helgen efter midsommar. Därefterm är det Sommardressyren
den 25-27/7
Ungdomssektionen:
Info: En hel del aktiviteter har genomförts och deltagandet var bra.
Äggjakt med många deltagare.
Ponnyridningen på bakluckeloppisen var lyckad och drog in lite pengar.
US tillfrågas om att hjälpa till vid nästa ponnytävling 27-29/6.
US kommer att ta fram förslag på vad som kan göras ex.Lotteri mm och kontaktar TS.

