
 

              Protokoll 
                     Datum: 2015-06-03 
                     Tid: 19:00-21:00 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt,  Emma Alexandersson (US) , Lotta 

Botö,  Marie Hedlund, Jennie Bergsten,  Andreas Schöneman 

  

Frånvarande: Line Odin, Helen Eriksson (persansv),  Amanda Elofsson 

 

 Ämne Föredragande 
Tid och karaktär 

Åtgärd/Protokoll 
(vem gör vad och när) 

Protokoll antekningar 

1 Mötets öppnande   Ordförande hälsade alla  
välkomna 

2 Sekr. & justerare  Sekr. Peter Särnbratt 
justerare:Jennie 
Bergsten 

 

3 Dagordning   godkännes  

4 Föregående 
protokoll 

  
Genomgång gjordes 
och lades till 
handlingarna 
 

 

 

5 Rapporter    

a Ekonomi  Klubbens deklaration, 
vem gör den? 

 

Stabilt läge, fakturor är under 
genomgång och  
utskick. 
Pengar från häst och vagn 
på familjedagen  
saknas 
Deklarationen gås igenom på 
måndag 8/6.  
Jennie ansvarar för detta 

  
b Personal: semester? Kläder 

personalen 
Västar med 
”instruktör” på ryggen 
till personalen, förslag 
från Malin. 
 
 
 

 

Semesterlistan klar och  
godkänd 
 
Emma kollar utbudet på 
västar, återkommer 
nästa möte 

c Anläggning Inköpt material Johan Hansson har 
köpt isolering + 
fönster för ett tag 
sedan, var meningen 
att det skulle 
användas till 
ut/ombyggnad av 
manege/läktare. 
Något vi kommer att 
använda? 

Länsstyrelsen kontaktade  
ordförande ang  
förprövningen. En del frågor  
kvar att lösa, svar till 
länsstyrelsen 4/6 
 
Blir inget med fönsterdelen 
eller isolering 
Andreas talar med Johan  

 



 
d Medlem   

 
 

 

Vi ska kalla till medlemsmöte 
den 23/6  
kl 1800-2000 
Plats Café Gnägget 
Dagordning för 
medlemsmötet via mail 

 
e Ridskola/hästgrupp/

stall 
Avtal 
Dingleveterinärer
na 
 
 
 
 
 
 
 
Avmaskning 

De sponsrar oss med 
10% rabatt på 
behandling på alla 
klubbhästar. Detta 
meddelade Mattias 
Haraldsen på 
familjedagen, vi bör 
skriva något slags 
avtal med dem 
gällande detta. 
 

 

Vi bör skriva ett avtal med 
Dingleveterinären  
om rabatten han har erbjudit 
oss.  
Lotta ber Maria Finn göra 
detta. 
 
 
 
 
Avmaskning pågår 

f Ungdomssektionen   
 

 

US var delaktiga på 
familjedagen mycket 
uppskattat 
Ridlekis 20/6 kl 1500-1700, 
ev en grupp som blir hela 
nästa läsår 
 
Lisebergsresa på gång 17/6. 
Fyra vuxna är med  
Och ca 13 ungdomar  
 

 

 Brand och 
skyddsrond 

  
 

 

Brand och skyddsrond  9/6 
kl.10:00-12:00 

6 Frågor    

a Sponsorblad Förslag från Lija Se separat bilaga 1 
 

 

Bra korrigera kostnaderna.  
Skicka ut i med gamla 
kostnaden för i år och 
en höjning för 2016  till 
3000:- för skylt i manegen. 
  
Finns fler förslag på 
sponsringvisningar och 
skyltar, tar detta vidare till 
nästa möte 

b Byta hemsida? Lotta  

 
Vi lägger ut detta till Bosse 
och kolla fördelar  
och nackdelar med våran 
hemsida och  
idrottonline. Lotta kollar med 
Bosse.  
Vidare info på nästa möte. 

c Årskort/månadskort 
vad gäller, häst eller 
ryttare kalender år 
eller 12 mån? 

Lotta/ 
Peter 

 
 
 

 

Vi behöver en ordentlig 
genomgång på alla 
anläggningskort. Vi tar med 
ett förslag med tre 
Kort 12 mån 6 mån och 
sommarkort. Vi tar med  



frågan till medlemsmöte och 
beslut därefter. 

d Regler för tillfällig 
uppstallning 

Amanda  

 
Bordlades till nästa möte 

e Hemsidan 
Uppdatering  
 

Peter  

 
Lotta och Peter har gjort en 
uppdatering av  
hemsidan 

f Vatten Peter/Andreas  Beslut att dela kostnaden för 
vattnet blir delning  
90-10, vi 90% Skövde 
frisksportklubb 10%. 
Vi hjälper till med isolering av 
pumprummet 
Både material och arbete. 
Andreas kontaktar Skövde 
Frisksportarklubb och  
skriver kontrakt med dem 

g Uppdaterat kontrakt Kontraktsgruppe
n 

 Styrelsen beslutade att 
godkänna ändringar i  
kontrakten och ta med på 
medlemsmötet. 

h Rutiner kring nya 
hyresgäster 

Lija gm Lotta  Bordlades till nästa möte 

i Annonsering  Carl-Johan 
Starck, kom via 
förslagslådan 

Om ni vill så 
publicerar vi gärna 
er aktiviteter typ 
familjedag på våra 
medier bildskärm 
och vår hemsida 
kostnad = 0 kr Vi 
arbetar för ett 
levande samhälle 

 

Info är vidarebefordrad 

j Kostnad 
sommarhage 

Cecilia, kom via 
förslagslådan 

Förslag: 
Har som förslag att 
det ska finnas två 
priskategorier och 
grupper för de som 
önskar 
sommarhage. Vi har 
grupp 1 som önskar 
stå uppstallade på 
SFK hela sommaren. 
detta kostar 750kr. 
Sen finns grupp 2 
som ska vara borta 
stor del av 
sommaren men som 
kanske endast har 
sommarbete att åka 
till. Detta medför att 
de måste släppa 
sina hästar 
omedelbart på starkt 
gräs vilket kan göra 
hästarna sjuka. 
Många av dessa 
tycker även det blir 
mycket pengar att 

Beslut:  kostnaden 750:- 
gäller alla oavsett  
tid dom står. 



betala 750kr för 
kanske bara 1 
vecka, några timmar 
om dagen innan det 
åker till sitt. 
Sommargästerna 
kommer sällan fören 
slutet av Juni därför 
finns det hagar att 
tillgå fram till dess 
om några vill vänja 
sina hästar. Men att 
dom kan få göra det 
under andra regler? 
och en annan 
prisgrupp? Mvh 
Cecilia 

 

 Sofia Andreas  Bordlades 

 Kanaldagen Jennie  
 
 
 

 

11/6 kanaldagen. 
Vi ska vara med med  
lotteri och ponnyridning. Vi 
behöver ansvariga.  
Tar upp på medlemsmötet.  
Kolla med Camilla och 
Annika 

 Kostnad ridläger Lotta  Se över kostnaden för läger 
2016  

 Stallmöte   Marie och Stefan  är med på 
stallmötet och tar  
med sig frågorna tillbaka till 
styrelsen 

 Västanvändning? 

 
  Bordlades till nästa möte 

 Tävlingar   Bordlades till nästa möte 

7 Nästa möte   

 
30/6 kl.18:30 

8 Mötets avsl. 
 

  Ordf tackade för visat 
intresse 

 

 
 
 
Andreas Schöneman  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare
  
 
 
 
Jennie Bergsten 
Justerare 
 
 


