
              Protokoll
                     Datum: 151005
                     Tid: 18:30
                     Plats: Klubbrummet
                     Närvarande: Peter Särnbratt, Emma Alexandersson (US), Amanda Elofsson, Lotta Botö, Marie 

Hedlund, Jennie Bergsten , Andreas Schöneman.

Frånvarande: Stefan Nord, Helen Eriksson (persans.) Line Odin

Ämne Ansvarig Protokoll 

1 Mötets öppnande
Andreas öppnade mötet

2 Sekr. & justerare
Sekr Peter Särnbratt. Justerare Lotta Botö

3 Dagordning
Godkännes

4 Föregående protokoll
Gick igenom och lades till handlingar

5 Rapporter
a Ekonomi

Inget att rapportera 
b Personal

Inget att rapportera
c Anläggning

Jobbet går framåt. Anläggningsgruppen  jobbat hårt med hjälp 
av frivilliga krafter. Snickarna monterar boxarna.

d Medlem Nya medlemmar på väg in

e Ridskola/hästgrupp/ 14 nybörjare står på kö men hästar saknas.
1ny häst inskaffad, fler hästar behövs och hästgruppen 
fortsätter leta.

f Ungdomssektionen Ridlekis inplanerat på lördag 10/10, sedan första lördagen i 
varje månad utom i januari, datum kommer för januari 

Brand och skyddsrond Inget nytt, eventuellt lite mer att uppdatera vad det gäller 
dokumentation

Hyresgäster/stall Hyreskontrakt är under bearbetning.

6 Frågor
a Jubileumet US har börjat träna inför jubileumet

Jubileumet är 8/11 

b Hö i hagarna Karro gm Lotta Tycker det ser slarvigt att hö ligger i hagarna . Vi beslutade att 
alla ska ha ”hökorgar/pallkragar” - hästägaren skaffar.

c Lektionsverksamheten Ridlärarena har rätt att flytta elever efter kunskap. Ridlärarna 
håller på att planera så att gruppindelningen blir bättre. 
Arbetet fortgår. 

d Västanvändning Uppdatera reglerna och sätta upp nya ordningsregler i 
stallarna.

e Isolering vatten Peter 31/10 isolering av vattenrummet Peter och Andreas fixar
f Köksutrustning Peter Styrelsen beslutar att köpa ny kyl och frys till caféet.
g Ombyggnad Jenny Jobbet fortgår. Trappen till loften får vänta till nästa del av 

ombyggnationen.
h Värdegrundsarbete Andreas 26/10 kl 18:00  på stallet. Staffan Carlander kommer.
i Oktobermässan 24/10 Vi har bord på Oktobermässan deltagare sökes

Grupp som gör bildspel och infomaterial.
j Meddelande förlagslådan Varit tomt på vatten hos klubbhästarna under jourer.

Jouren har ansvar för klubbhästarna.
Mockning har varit lite bristfällig i rast/sjukhagarna
Alla hyresgäster ska ställa upp på minst 2 arbetsdagar/år 
Ersättning för att låna ut häst till lektion. Styrelsen tar med sig 
detta till kommande möte för att uppdatera reglerna.



7 Nästa möte 19/10 kl.18:30

8 Mötets avsl Andreas avslutade mötet

Andreas Schöneman Peter Särnbratt
Ordförande Sekreterare

Lotta Botö
Justerare




