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Föreningens underlagsgrupp har tagit fram förslag och offerter för att åtgärda våra ridbanor och underlaget.
Styrelsen håller på att titta på detta samt diskuterar hur man kan finansiera en sådan kostsam åtgärd.



Ridskolan har köpt in en högtryckstvätt till föreningen.



Förslag finns från ridskolan gällande fullservicestall och intresseanmälningar och mer info för detta kommer ut till
medlemmarna inom kort.



Dialog med kommunen pågår gällande lösdrift för våra skolhästar.



Arbetstimmar för medlemsstallen är minskade på försök. 40 timmar för en häst, 60 timmar för två hästar
eller fler. Beslut med reservation för förändring om det ej fungerar. Vi hoppas att kunna öka det
ideella intresset för föreningen istället för att ”tvinga fram det”.



När ridskolans personal har semester sköts de löpande uppgifterna av medlemmar från styrelsen
och vi ber alla att ha överseende med att det inte kan bli riktigt på samma sätt som när ridskolan
är igång och personal på plats. Vi gör så gott vi kan 



Styrelsens protokoll är inga offentliga handlingar och kommer inte längre att publiceras på
hemsidan. Däremot kommer styrelsen att ha återkommande information, ”Styrelsen informerar”
som läggs ut på Facebook och hemsidan.



Varje medlemsstall har ansvar över sina hagar, hur man delar upp dem och hur många timmar
hästarna vistas där. Vill man ha ute hästarna större delen av dygnet ansvarar man också över att se
till att gräset räcker då det ej är tillåtet att stödfodra i sommarhagarna. Tänk på att våra
sommarhagar inte är några ”beteshagar” och då vi bor på en ”sandstrand” måste man ha med sej att
hagarna slits snabbare och återhämtar sej långsammare än när det är ”vanlig” mark.



Vi står på kö hos föreningsrådet för att få breddat dörrarna på baksidan av medlemsstallarna. Vi
kommer att börja med F stallet när det är dags och föreningsrådet har tid för oss.
Tack för

ordet! Har ni frågor kring detta eller något annat är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen! // MarieLouise Nilsson

