Nyhetsbrev maj 2020
STYRELSEN INFORMERAR
Tisdag 26/5 hade vi styrelsemöte, där resonerade vi
om det kommande årsmötet den 25/6.
Vi beslutade att årsmötet kommer att genomföras, dock
inte i fysisk form, utan i någon digital form.
Dels på grund av det rådande läget (pandemin med
FHM rekommendationer om max 50 personer) och dels
på grund av att vi måste genomföra årsmötet innan
sista juni (enligt ST).
Mer information om det digitala genomförandet
kommer inom kort.
Från anläggningsgruppen har styrelsen fått följande
information. Den tänkta städkvällen måste skjutas på
(pga pandemin). Vi återkommer när vi kan genomföra
den.
Det som är genomfört som en första insats är att
personalen har småfixat, lagat, rensat bort hyllor,
krubbor mm samt städat enligt den inventering/priolista som anläggningsgruppen tagit fram för
A-, B- och C-stallet. En liten grupp från
anläggningsgruppen har också gjort en insats och
rensat bort rör och kablar i B-stallet som inte är i bruk.
Armaturer är också justerade/bytta i B-stallet.
Uppdrag som anläggningsgruppen arbetar med nu är
att de ska ta fram ett förslag till investeringsplan och en
preliminär kostnad för investeringarna för åren 20202023. De har också fått in offerter från rivningsfirmor
(för att riva D-stallet) och det arbetas med att få in
offerter från plåtslagare (för att rädda C-stallets
ytterskal från väta).
/Styrelsen

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Travskolan fick i början av maj månad ett eget reportage
i Norran. Där belystes vår fina verksamhet och det fina
arbete som ledare, skötare och elever gör tillsammans
på travskolan. Med dom omständigheter som är i
världen jobbar vi stenhårt med att fortsätta utveckla vår
verksamhet för alla.
Under maj har ungdomsverksamheten även arbetat för
att kunna aktivera våra unga aktiva. Ponnytravtävlandet
har sedan en tid tillbaka varit under paus. Men efter att
folkhälsomyndigheten lämnat besked om lättnader i
restriktionerna kring idrottstävlingar, kan
ponnytävlandet eventuellt startas upp återigen i
sommar under begränsad form. Beskedet skickades ut
29 maj.
Svensk Travsport förbereder därmed att kunna starta
upp ponnytravtävlingarna i begränsning från och med
söndag 14 juni.
Kör, Monté & Ponnylicens utbildningen
Licensutbildningen rullar på och vi har fått in fler
deltagare som kör för licensen. Några Monté och några
kör även för komplettering, i dagsläget kör 9 deltagare
för stor häst licensen 2020.
För ponnytravets del har vi även där 9 deltagare som
redan till sommaren kommer kunna plocka ut sin
ponnylicens, superkul tycker vi!
Nu laddar vi och förbereder för en sommar med roliga
aktiviteter och läger för vår ungdomsverksamhet.
VI HAR VUNNIT I MAJ
RAVN KIRO – JERKER BJURMAN
KOLNES IDA – PER EDSTRÖM
FORSPÄRLA – JAN GUSTAFSSON
RISÅBERRA – BERTIL ÅDIN

SÄKERHETSSPÅRET
Tre lokala företag har vi haft möten med och offerter
kommer att tittas på. Planen är att arbetet ska börja
augusti/september.

FLORIANNE – FREDRIK MORÉN
ALPHA ESTATE – JENS ERIKSSON
WINCHESTER BAY – ÅSA NYSTRÖM

