Anteckningar från MSWR medlemsmöte 2017-02-04
Följande ämnen och förslag diskuterades i anslutning till MSWRs årsstämma.
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MSWR borde arrangera en domarutbildning så att vi kan arrangera fler
tävlingar till en lägre kostnad än när vi flyger upp domare från södra
Sverige. Lägg upp kostnader och intresseanmälan på hemsidan för att
kolla intresset. Genomför utbildningen i studiecirkelform med
träningstävling.
Ungdomarnas önskemål:
o Vi vill ha en Hunterklass på någon tävling. Vi kan passa på när Fiffi
dömer eftersom hon är kunnig på området.
o Skulle vi kunna prova att genomföra en tornerspels clinic eller
något annat spännande?
o Ridläger: Prova på Western för att locka nya medlemmar
Blir det något Midsommar bus på samma sätt som förra året?
Man skulle kunna ordna ett baklotteri för att dra in pengar som kan
finansiera fler klubbaktiviteter
Det är flera år sedan MSWR senast erbjöd möjlighet att köpa klubbkläder.
Det är dags att göra det igen.
Vi vill ha en ny funktionärsutbildning. Kanske skulle man arrangera den
som en återträff för de som tidigare deltagit, för att diskutera bra och
dåliga erfarenheter.
Dags att köpa in nya klistermärken som medlemmarna kan köpa.
På fråga om vem som sköter MSWRs facebooksida så är svaret att det gör
Jaana
Husvagnens vara eller icke vara. Ska vi behålla den så måste nån ta ansvar
för att serva och besikta den samt köra den till varje tävlingsplats. Idag
finns ingen ansvarig. Ska vi kanske sälja den istället? Andre kollar med
Lasse.
MSWR skulle kunna skaffa ett tält (typ "Agility-tält"), och lådsystem på
flera orter i stället för husvagnen. På så sätt skulle man slippa kostnader
och besvär med service och besiktning. Dessutom kan man ta med en sån
uppsättning till tävlingsplatsen även om man ska ha med sig egen häst
och personlig tävlingsutrustning.
Klubben borde ha en egen multi-skrivare som tas med till tävlingar så att
vi kan skriva ut och kopiera olika saker på plats.
Det skulle vara bra om vi kunde sätta upp tävlingsprotokoll under tävling
Vad kan vi göra för att locka nya medlemmar? Ska vi genomföra tävlingar
tillsammans med andra klubbar? Uppvisningar kanske kan vara ett sätt.
Det kanske finns möjlighet att vara på Öbacka? Caroline Silver kollar och
återkopplar till styrelsen.

