Information från styrelsen 171103
Hej alla medlemmar! Här kommer lite info om vad som pågår och lite kring de frågor styrelsen arbetar med.
Har du några förslag, undringar eller något annat som rör vår förening så tveka inte utan hör av dej till någon av
oss i styrelsen!


















FORF vann Ridskolemästerskapet 2017! Stort Grattis till Andrea Bengtsson, Alice Knutsson och Sanna
Richter som ingick i laget!
Ett fullservicestall med 6 boxar har startats upp. Det drivs och sköts av ridskolan. Servicestallet har
samma hyreskontrakt som övriga hyrstallar men med ett tillägg rörande service för fodring och in- och
utsläpp.
US håller på att planera för årets julshow tillsammans med ridskolan och den är planerad till den 10
december.
Föreningen hyr ut lilla ridhuset vissa söndagar till westernryttare. Håll utkik i kalendern på hemsidan
för vilka datum ridhuset är bokat.
Mopedklubben, ”Slöppers”, hyr Vita Villan för att ha sina möten där. Så om det knattrar av mopeder
och lyser i Vita Villan är allt i sin ordning! Jag har varit och talat med dem och bett dem att köra lugnt
och försiktigt när dom passerar vår anläggning.
Styrelsen håller på att se över vilka som har löst anläggningsavgift samt prislistan över detta och
priserna kommer att justeras 2018 för ryttare som ej står på anläggningen.
Utredning kring underlag pågår fortfarande.. Styrelsen har anlitat en extern underlagsexpert som
kommer till anläggningen för att se över våra banor och ge förslag på underlag som är lämpliga för den
verksamhet vi bedriver.
Tacksam om all hjälps åt med att ta upp bajs efter sina hästar i ridhusen, viktigt för att hålla ett gott
underlag!
Bilar parkeras fortfarande bakom hyrstallarna trots påpekande om att detta ej är tillåtet. Vänligen
parkera på bilparkeringen.
Få tävlingsryttare på FORF. Lina Jansson har tagit fram ett roligt förslag gällande seriedressyr för
FORF´s medlemmar. Mer info om detta kommer.
Lektionsmästerskap i dressyr går av stapeln den 29/12 och i hoppning den 30/12.
Styrelsen har uppmärksammat att det är stora hålor på uppfarten samt på parkeringen och detta
kommer att åtgärdas.
Medlemsmöte är under planering och kommer troligtvis at ske i början av december. Mer info om
detta kommer.
Styrelsen tackar alla medlemmar för ideella insatser, stora som små! Utan dessa hade det inte
fungerat!

Tack för ordet! // Marie-Louise Nilsson, sekreterare

