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Närvarande   Frånvarande 

Christina Palm   Rikard Lindell  
Maria Ludwig   Ingela Haraldsson   
Per-Åke Johansson  Emilia Frank (USS)   
Jeanette Berglind   
Kerstin Brykt     
Jonas Holmberg (adjungerad)    
Malin Jonsson 
Marianne Hansson 
Sven-Erik Landgren 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från den 17 juni 2021 är justerat och utsänt till styrelsen. Inga kommentarer har 
inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Maria Ludwig utses till justerare. 

4. USS 

Emilia Frank, USS representant är sjuk men har rapporterat följande: 

• Loppisen gick bra.  
o 12 betalande säljare. 
o USS fick in 2314: - på fika och bordshyra. 
o Köpare under hela dagen, lite dålig uppslutning, USS hade inte nått ut till rätt 

köpare.  
o USS planerar fler loppisar. 

• USS har nu en egen Facebooksida, VHF Ungdomssektionen. 
• USS planerar någon form av Halloweenaktivitet samt att starta upp med veckans tips i 

sina sociala kanaler. 
• Pga. sjukdom har höstens första möte skjutits fram. 

5. Ekonomi 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  

 

6. Anläggningen  
• Utebanan 

o  Bygglov beviljats och vi har fått startbesked. 
• Trafiken 

o Mindre obehörig trafik över gårdsplanen efter det att avspärrningarna kommit upp. 
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o Mer trafik över lilla stallplanen – inget problem i dagsläget då alla kör försiktigt. 
o Parkering utanför Börjes lada undanbedes. 

7. Ridskolan 
• Höstterminen är igång. 
• Nya storhästar har kommit. 
• Dina Aarnes har sagt upp sig. 

8. Hoppning 
• Hoppkommittén 

• Skåne Grand Prix* v 43 
• Ponnytävling v 45 

• Hästlagen 
• Inget nytt att rapportera. 

• Ponnylagen 
• PAS Div2 lag startar med 4 privatryttare i första omgången v 37. 

9. Dressyr 
Ingen från Dressyrkommittén närvarade. 

• Dressyrtävling planeras den 26 september. 

Påjje har fått frågan av Lotta Törner om han kan hålla kafeterian öppen och servera en 
lättare lunch under dagen. Påjje har ingen möjlighet och styrelsen ser inte att 40 starter är 
tillräckligt underlag för att öppna hela kafeterian. Styrelsen låter därför frågan gå till USS om 
de har möjlighet att hjälpa till.  

10. Övrigt  
• USS har tidigare bett om hjälp med att efterlysa ej återlämnade västar från den tidigare 

styrelsen. Nina har försökt få kontakt med tidigare ordförande i USS men har inte fått svar. 
• Styrelsen föreslår en arbetsgrupp som ska verka för ökat antal tävlande på ponny för VHF 

och för bättre tävlingssamhörighet bland ponnyryttare, Malin är sammankallande. 
 

Vellinge som ovan 

 

Sekreterare    Justerat 
Kerstin Brykt    Maria Ludwig 
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