Medlemsmöte 17/11-2016
Runstens Gård

Mötet öppnas.
Sven Schelin utses till mötets ordförande.
Justerare: Helena Johnsson och Lena Wenehult.
Sekreterare: Malin Lindström.
Närvarande vid mötet: Runstens styrelse samt tre medlemmar från klubben.
1. Föreningens framtid och verksamhetsinriktning.
Förutsättningarna för klubben har med tiden förändrats och medlemmarna har haft bristande
intresse att driva aktiviteter i klubben.
I dagsläget finns det ingen medlem som vill driva en hoppsektion, dressyrsektion fälttävlanssektion ,
ungdomssektion eller liknande. Det har även varit svårt att få medlemmar att ställa upp på tävlingar
som funktionärer.
Sittande styrelse hoppas att klubbens medlemmar i framtiden vill driva verksamheter och aktiviteter i
klubben men för tillfället finns endast önskemål om att driva ett elitlag i hoppning för ponny samt ett
div. 1 hopplag för häst och ett elit lag i hoppning för häst. Det finns således ingen medlem som vill
driva något lag i dressyr eller fälttävlan i klubben. Det finns heller ingen medlem som önskar driva
sektioner eller övriga aktiviteter i klubben.
Lagledare för elitlaget i hoppning ponny år 2017 är Ann Liwing och Marie Eriksson. För div. 1 laget
och elitlaget i hoppning för häst finns i skrivande stund endast ryttare som önskar deltaga.
Styrelsen har också lämnat förslaget att medlemmar även framöver skall kunna lösa licens i klubben.
Som medlem i klubben år 2017 skall man ställa upp som funktionär under Runstenshoppet.
Ingen medlem har inkommit med något annat förslag än det som styrelsen skickade ut oktober 2016
och därmed kvarstår styrelsens förslag.
Ett avtal mellan klubben och anläggningen bör författas. Förslag är att avtalet skall hantera
relationen mellan klubben och anläggningen och viceversa. Om klubben, enligt anläggningen, gör
intrång på anläggningens varumärke skall anläggningen kunna säga upp klubben. Om medlemmarna i
klubben inte är nöjda med verksamheten under 2017 kan klubben välja att flytta sin verksamhet till
en annan anläggning. Medlemsmötet beslutar att förslaget arbetas vidare.
Årets sista styrelsemöte genomförs 12:e december. Där kommer detta avtal diskuteras vidare.
I övrigt informerar styrelsen om att år 2017 kommer styrelsen bestå av fyra styrelsemedlemmar,
vilket är det minsta möjliga. Förhoppningsvis kommer dessa fyra väljas under kommande
styrelsemöte.

Bokslutet för 2016 bör vara klart i januari och årsmötet 2017 skall genomföras i slutet av januari
2017. Datum bestäms vid sista styrelsemötet i december 2016. Eventuella motioner från
medlemmarna för 2018 skall inkomma till årsmötet i januari 2017.
Mötet avslutas.

