Mötesanteckningar
från dressyrmötet 31/1-16
Började mötet med att presentera oss eftersom det var många nya ansikten. 16 st kom varav 3
ponnyryttare och 9 storhästryttare samt några ryttare som skickat representanter och vårdnadshavare.
Vi tittade först igenom vilka punkter som skulle diskuteras.


Tävlingen 12/3 samt 9/4. På FB-gruppen (KuRKs dressyrryttare, som är öppen för alla som
tävlar/rider dressyr i KuRK) så har flera varit duktiga och samlat ihop sponsorer och hederspriser
till tävlingen den 12/3. Ebba Leandersson tog på sig att göra en GIF som ska läggas upp på
hemsidan med sponsor-loggor. Skicka bild till Ebba snarast på företagens loggor. Erika K-K
kontaktar Möllero om de vill komma och/eller sponsra. Annie L gör ordning morotspåsar till alla
placerade. Louise L tar på sig att kolla upp och ev göra nya parkeringslappar + kaffebiljetter till
tävlingen.
Funktionärer till tävlingarna behövs och det är bra om alla medlemmar anmäler sig till
tävlingssektionen eller till Maria. När mötet avslutades så skrev flera upp sig på listan som Maria
skickar till tävlingssektionen.
Dressyrarbetsgrupp inom tävlingssektionen finns som önskemål att det ska bildas.



Lag inventerades och till ponny finns det intresse för DIV 3 (Ida B, Anna Å och Frida H) och DIV 2
på hösten (Ida B och Anna Å) Önskemål från vårdnadshavare att det ska vara någon annan än de
själva) Är någon intresserad så hör av er till de som anmält lagintresse.
Storhäst fanns intresset för DIV 3 (Linn F, Erika K-K, Annie L och ev Viktoria) DIV 2 (Linn F, Annie L)
och DIV 1 (Emma K, Louise L och lagledare Erika K-K)



FB-gruppen (KuRKs dressyrryttare) ansågs vara bra att ha kvar så vi lätt kan hålla kontakten med
varandra, tänk bara på att lägga till medlemmar om man upptäcker att någon saknas men också
att alla inte har FB.
Info som berör alla KuRKare läggs ut på den officiella FB-sidan samt hemsidan.



Klubbkläder är roligt att ha men det får inte kosta för mycket eller vara av mindre bra kvalitet.
Styrelsen håller på att ta fram ett förslag men det kom upp att Hööks numera har en
klubbkollektion och broderar (även på alla sina saker de säljer) Theresia B skulle kolla upp det.



Aktiviteter pratade vi om och vi måste komma ihåg att det är vi som är medlemmar som måste
komma med förslag till styrelsen på vad vi vill anordna. Förslagen ska vara nerskrivna och det ska
finnas med en ekonomisk redovisning, det är då lättare för styrelsen att ta ett beslut om det ska
få genomföras.

Vi pratade om att ordna en träningshelg på anläggningen och förslaget med Marianne Essen som
tränare skulle Emelie A kolla upp om/när hon kan. För att så många som möjligt ska vilja vara med
så är det viktigt att priset på träningen kan återbetalas av klubben genom att man tex rider lag
(del av lagpeng) eller att man är med och jobbar som funktionär. För att öka sammanhållningen
så vore det trevligt att äta tillsammans på kvällen samt ges möjlighet till fika under dagen.
Förslag att anordna hästloppis under tävlingsdagarna den 12/3 och 9/4 kom upp för att dra mer
publik och kafeteriabesökare till dressyrtävlingarna.
Maria S ska anordna en programridning för distriktets lag-SM-grupp (två KuRKare är med) och
erbjuder de som vill få träna på att vara domarsekreterare. Det fanns ett intresse hos närvarande
och Maria återkommer när hon pratat med styrelsen om att få låna ridhuset.


Dressyrsamordnare, Maria S frågade mötesdeltagarna om någon var intresserad av att vara eller
om det var fortsatt ok att Maria är det och mötet tyckte att Maria kan fortsätta.

Det var allt vi hann med och det var en trevlig kväll! Tack för visat intresse och dressyr är kul!
Vid tangenterna : Maria Storm

Följande anmälde sig:
Funktionärer till 12/3
Sekretariatet: Maria S och Tina F
Speaker: Louise L (men vill ha någon som har erfarenhet vid sin sida)
Domarsekreterare: Fm:
Parkering morgon-fm: Louise sambo
Cafeterian: Ida B
Fredag kvällen: Louise L, Ida B
Dörr/springare: Emma K och Frida H
Lördag kväll:
Funktionärer till 9/4
Elin T, Annie L och Ebba

Em: Erika K-K

