Protokoll stallmöte 2016-08-24.
 Läget i stallet och presentation: Stallet är fullt och vi har kö. Vi hälsade de som
trots allt fått en plats sedan senaste stallmötet välkomna. Först Disa och hennes
mamma Annika med hästen Olivia, som varit här i 3 veckor nu. Sedan även Linnéa
8 år och hennes mamma Marianne som får hem B-ponnyn Aladin om en vecka.
Aladin kommer även ridas av ytterligare två barn, Linnéas kompis och Nova,
Tindras lillasyster.

 Hyrorna: Vi uppmanade alla att kontrollera att hyra har blivit riktigt betald under
sommaren. Om man avbrutet sommarbete ska det justeras i efterhand genom att
man delar antal dagar med 30 och sätter in mellanskillnaden vid nästa
månadshyra. De som går på förlängt sommarbete kan betala den lägre summan nu
och komplettera i oktobers inbetalning. Priserna är Ponny bete 2600:- Ponny box
3300:- Stor häst bete 2900:- Stor häst box 3600:-. Vi påminner även att vårens
avmaskningsprov måste betalas.



Hagfördelning och förlängt sommarbete:
Vi gjorde en gemensam genomgång av följande schema.
Observera att förändringar kan förekomma.
När man vill avbryta betet, så ska det göras i samråd med
hagkompisarna och Lena. Men vi hoppas på en fin
september! 
De som har förlängt bete, har inte heller några kollektiva
fodringar inne i stallet. Därför uppdatera fodringsschemat
med endast någon veckas framförhållning just nu.

 Personal: Marina börjar åter den 1 september. Det kommer bli superbra! 
 Avmaskningsprov: Vi tar prover söndagen den 4/9 vid lunch fram till måndagen
den 5/9 till kl. 11.00. Tänk på att fortsätta mocka hagarna, så hoppas vi på ett bra
resultat så vi inte behöver avmaska.

 Trivselregler och rutiner:
Köket: Nu är det hög tid att skärpa till sig igen! Diska alltid direkt efter dig!
Torka bordet och diskbänken! Se till att du inte har gammal mat i kylskåpet!
Den som har kvällsfodringen ska tömma papperskorgen under diskbänken
och dra ur elsladdar, dock ej den till kylskåpet.
Mockning: Mocka ur och rengör alla boxar ordentligt innan hästarna kommer
in från sommarbetet. Ta alltid upp efter din häst på stallgången, gårdsplanen
och på ridbanan. Mocka alltid i sjukhagarna. Mocka alltid bort bajs om din
häst bajsar vis gångvägen utanför Astra! Mocka ur (där det är möjligt) den
hage som din häst har gått i under sommaren. (Ej sommarhagar)
Uppställning av hästar på gången: Hästarna ska stå med nosen mot ingången.
Lämna aldrig din häst utan uppsikt. Inga hästar på gången under ut- och
insläpp.
Sopning av stallgången: Sopa alltid direkt efter din häst när du stått på
gången, men var försiktiga med att sopa ”så det ryker”, när det finns hästar
inne. Leriga hästar och hästar som hårar väldigt mycket, är vi glada om man
borstar utomhus vid fint väder. Stallet sopas och städas ordentligt varje
morgon efter att hästarna har gått ut. Ha så få saker som möjligt på golvet, så
blir det rent och fint i stallet!
Säkerhet: Förbjudet att gå till vänster om bakdörren på grund av rasrisk av
rundbalar. Förbjudet för barn att leka på den sidan om stallet! Vuxna ansvarar
för sina barn. Detta är oerhört viktigt, då det är förenat med dödsfara att få
rundbalar över sig!
På boxen, foderkorten och höpåsar: Ha så få saker som möjligt på boxen.
Undvik benskydd som sätts fast och bara de täcken som verkligen används.
Foderkorten ska vara tydligt ifyllda. Hinkar ska vara märkta med vilken måltid
och på foderkortet ska det vara ett X i kolumnen hink. Läs alltid noggrant på
foderkortet när du fodrar. Även täckes -info ska stå på kortet och täcket ska
hänga på boxen. Höpåsarna ska hänga med kvällen närmast boxens ingång
och morgon ytterst, intag innerst på den andra kroken. Gör vi alla lika minskar
risken för fel! Tillsist ska grimma med grimskaft på hänga lättåtkomligt på
hästens box.
Ordningen i foderkammaren: Eget kraftfoder ska ligga i märkta fodertunnor i
foderkammaren. Ta bort tomma tunnor och tomma hinkar som det varit

foder i. Tänk på att vi ska kunna rulla in rudbalar utan att behöva flytta på era
hinkar! Lägg alltid tillbaks fodermåtten direkt när man använt dem.
Ordningen i sadelkammaren: Alla måste märka upp sin sadelhängare och skåp
med hästens namn. Förslag på att ha en gemensam städdag, då vi kan gå
igenom vems alla sadlar är som hänger där? Tänk på att täckeshängarna är till
för att torka täcken och inte som täckesförvaring. Vi ska också sätta upp flera
torkanordningar för benskydden.
Hästägarens ansvar: Hästägaren måste informera sina medryttare om alla
regler och rutiner som gäller i stallet. Tänk även på att visa dem reglerna vid
dörren i stora stallet och uppmuntra dem att komma med på stallmöten osv.
Telje Ryttarsällskap: Program om höstens aktiviteter finns nu uppsatt i stallet.
Vi vill passa på att trycka på att en mycket bra olycksfallsförsäkring ingår.

Med förhoppningar om en bra höst i stallet!

