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Ny termin, nya tag...
Vill börja med att hälsa er alla välkomna till en ny termin! Som ni kanske redan
märkt eller kommer att märka så har altanen, cafeterian och delar av stallområdet fått sig en rejäl och välbehövlig renovering. Vi har haft turen att få ha härliga och arbetsglada sommarjobbare och stalltjejer hos oss under delar av
sommaren. De har jobbat hårt med att bygga, måla och dona. Stort tack till
dem!
Vi har även glädjen att välkomna 2 nya hästar till ridskolan. Casir och Hampus.
Kika gärna in på ridskolans hemsida för en utförligare presentation:
www.rosendahlsridskola.se.
Den 7 september har vi kallat till ett extra årsmöte /medlemsmöte i Tysslinge
skola för att diskutera bla. anläggningsavgiften. Tänk på att detta är ert sätt att
vara med och bestämma över vad föreningen bör göra. Så kom och gör era
röster hörda! Tillsammans och enade blir vi starkare och kan utföra stordåd!

Medlemsfordringar
Tyvärr måste vi åter påminna om vikten av att betala era fakturor i tid. I dag
ligger föreningen ute med över 20 000 kr i obetalda medlemsfordringar. Det är
restaurangchansenhäften från november 2013, kakburkar från maj och juni
2014, cafeteriaskulder och medlemsavgifter som släpar.
Har ni kanske betalat in pengarna till ridskolans bankgiro 318-1682? Kontakta
då Lollo.
På grund av detta kommer söndagens arbetsdag inte att bli som vi tänkt. Meningen var att vi skulle byta ut hela träsargen i ridhuset, men då vi inte har ekonomi för detta, blir det bara en kortsida bytt. Snälla ni, nu vädjar vi till er att betala era fakturor snarast.

Frågor besvaras av vår kassör via epost: rosendahlsrf@live.se.
Ni som hämtat ut era kakor men inte fått med er en faktura, eller ni som vill ha en kopia på er obetalda räkning, ta en titt i svarta lådan i stallet om er faktura ligger där från måndag v 34.
Slutligen, vill vi även informera er om att vi framöver kommer att skicka alla fakturor där vi har skickat två påminnelser, vidare till Inkasso. Tråkigt att behöva göra så här, men vi har inte längre något val.

Klubbkläder och klädförsäljning
Tjejerna i föreningens satsnings-/talanggrupp kommer under höstterminen att sälja New Body kläder. Håll utkik på stallets anslagstavla för beställningslistor eller maila in ert intresse till rosendahlsrf@live.se.
Vi kommer även att ta hem en omgång klubbkläder enligt beställning, håll utkik i stallet efter de nya snygga
jackorna, västarna mm

Hopptävling i Askersund —funktionärer sökes
Den 11 oktober anordnar vi en hästhoppning i Askersund. Kan du tänka dig att ställa upp som funktionär så
vore det kalas! Hästvana är inget krav då det finns många funktioner att fylla som parkeringsvakt, cafeteriapersonal osv. Anmäl gärna ditt intresse till: rosendahlsrf@live.se, så kommer vi kalla dig till ett funktionärsmöte lite närmre inpå tävlingsdagen.
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Revisor sökes
Föreningen söker med ljus och lykta efter någon som kan ersätta vår avgående revisor. Har du någon på förslag eller kanske själv kan tänka dig att
ställa upp (då vi inte är en ekonomisk förening så krävs ingen professionell
revisor)?

Hoven
Påminner om att vi har en Ungdomssektion, kallad Hoven, som är öppen för
alla våra medlemmar upp till 26år. hit vänder du dig om du vill vara med och
bestämma över årets aktiviteter för barn och ungdomar i föreningen. Vill du
veta mer, maila ditt intresse till: rosendahlsrf@live.se.

Ridskolan informerar
Vi vill välkomna två nya ponnier till ridskolan: Casir och Hampus.
Måste även tyvärr fortsätta att påminna er, som släpar efter med era betalningar, att ni måste komma ihåg att betala era ridavgifter i tid, annars kommer
ridskolan behöva se över betalningsrutinerna för samtliga elever framöver.
Hälsningar Lollo

Slutligen...
Har du flyttat?
Du kommer väl ihåg
att meddela föreningen din nya
adress vid en eventuell flytt?!
Även en förändrad
mailadress eller ett
telefonnummer bör
meddelas föreningen snarast.

Har ni funderingar, tips, idéer eller frågor av något slag. Tveka inte att kontakta styrelsen för föreningen eller Ridskolechef Lollo. Vi finns till för er
medlemmar, men utan tvåvägskommunikation, är det svårt att veta vad ni
vill att vi i föreningen kan göra för just dig.
Vi finns på mail, i gästböckerna på våra hemsidor samt genom att ni lämnar
lappar i någon av postlådorna i stallet eller cafeterian.
Vi ses i stallet!
Styrelsen

