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Rosendahls Ryttarförening

Rubrik på nyhetsbrevet

Ryttarbladet
I detta nummer

Ny termin, nytt år

 Ny termin, nya tag

Vill börja med att hälsa er alla välkomna till en ny termin och ett nytt år.

 Medlemsfordringar

Vill även passa på att lite kort informera alla om den aktivitetspärm som hänger
på anslagstavlan i stallet. Ta en titt och anmäl dig, så att du garanterar att du
får just din favorithäst. Vi har aktiviteter planerade fram till nästa termin.

 Klubbkläder mm
 Tävling
 Revisor sökes
 Hoven
 Ridskolans info
 Kontakt
 Avgifter 2015
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.

Snart är det dags för årsmöte! Kallelse kommer inom kort. Ta tillfället i akt att
komma och bara lyssna eller vara med och aktivt bestämma framtiden för föreningen och ridskolan!
// Styrelsen Rosendahls Ryttarförening

Medlemsfordringar
Tyvärr måste vi åter påminna om vikten av att betala era fakturor i tid. Det är
RestaurangChansenhäften från november 2013, kakburkar från maj och juni
2014, cafeteriaskulder och medlemsavgifter som släpar efter. Föreningen kommer från och med i år anlita Lindorff för påminnelseservice och inkasso.
Har ni råkat betalat in pengarna till ridskolans bankgiro 318-1682? Kontakta
Lollo. Övriga frågor besvaras av vår kassör via epost: rosendahlsrf@live.se.

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.

Klubbkläder
Nu har våra medlemmar åter möjlighet att beställa klubbkläder via NeH
http://www.nehreklam.se/eshop/rrf/product_list.php?id=1

Ridskolan har ny hemsida
Ridskolans hemsida har fått ett nytt fräscht utseende. Återstår lite jobb med detaljer, besök den gärna och
kom med synpunkter till rosendahlsrf@live.se. Adressen är densamma: www.rosendahlsridskola.se
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Ridskolan informerar
Som ni kanske redan sett så har vi två inlånde hästar just nu: Esmee och Snö.
Esmee kommer att åka hem 1/4 och ersättas av en islänning. Vi har även fått
äran att få ha Vacool jobbandes några dagar i veckan på ridskolan.
Måste även tyvärr fortsätta att påminna er, som släpar efter med era betalningar, att ni måste komma ihåg att betala era ridavgifter i tid. Jag har nu anlitat en firma som kommer sköta min fakturering framöver, Invoice. Om ni får
problem med detta, ring mig på 0707-760586 eller maila rosendahlsridskola@hotmail.se.
Måste tyvärr även meddela att Nisse fick somna in häromkvällen pga akut
kolik.
Hälsningar Lollo

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.

Kontakta oss gärna!
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

Avgifter 2015
Medlemsavgifterna är fortsatt oförändrade, 300kr/enskild medlem och 500kr/familj.

Protokollsutdrag extra årsmöte 2014-09-07 § 5 Anl. avgift hos RRF
Enhälligt beslutat som börjar gälla 1/1-2015: Lista ska även upp i slussen med vilka som betalt anläggningsavgift.
Nya anläggningsavgifter
Anl.avg/häst/år
Anl.avg/häst/termin (1 jan-30 jun och 1 jul-31 dec)
Anl.avg/häst/månad
Anl.avg/häst/gång (per påbörjad timme)
Träning med egen häst utifrån (per påbörjad timme)
Hyra ridhuset för aktivitet/evenemang/tävling
Hyra utepaddock för aktivitet/evenemang/tävling
Hyra cafeterialokalen för möte/aktivitet/evenemang/tävling

Medlem
800
600
200
60
60

Icke Medlem
1500
900
300
100
100
100kr/h
100kr/h
Kontakta styrelsen

