
              Protokoll
                     Datum: 2015-10-19
                     Tid: 18:30-21:00
                     Plats: Klubbrummet
                     närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Amanda Elofsson, Lotta Botö, Marie Hedlund, Jennie 

Bergsten , Andreas Schöneman, 

Frånvarande: Emma Alexandersson (US Helen Eriksson (persans.) Line Odin, Maria Finn

Ämne Föredragande
Tid och karaktär

Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när)

1 Mötets öppnande Andreas öppnade mötet

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

3 Dagordning Godkändes

4 Föregående protokoll Lades till handlingarna

5 Rapporter
a Ekonomi Det ekonomiska läget är tufft, behov av en redogörelse på 

inkomster och utgifter
b Personal: Allt är lugnt, personal möte v44

c Anläggning Anläggningsbidraget är på G att söka
Bygget fortskrider, belysning nästan klar, nya rör ska skaffas.

d Medlem Regler uppdaterade och utskickade. Viktigt att alla följer 
reglerna i och runt stallet och hästar.

e Ridskola/hästgrupp/stall En nybörjar grupp efter höstlovet. Ev ytterligare grupper är 
under uppstart. Nya hästen har börjat vara med på lektioner 
funkar bra hittills.

Stallet ska godkännas av Länsstyrelsen inom ett par veckor.

f Ungdomssektionen Ridlekis 7/11  
Nästa US möte 20/10
US planerar för olika uppvisningar på Jubiléumsshowen.

Brand och skyddsrond Inget nytt. Blir en rond gjord när stallet är klart.

6 Frågor
a Årsmöte 2016 datum? Peter Sön 7/2 – 16 årsmöte kl 16:00

b Möte onsdag 21/10 Genomgång inför mötet 21/10

c Jubiléumsshown, hur går 
det?

Arbetet pågår alla tränar. Info är ute på Facebook och 
hemsidan. Affischer är på gång.
Ljudanläggning fixar Stefan N.
”Speaker” lotta kollar.
Lotta kollar med Bohusläningen om reportage
Det behövs många ”roddare” till dagen.

d Hyresreduceringar vid 
uthyrning av egen box

Reduceringen av hyran för sommar uthyrningen ska ske med 
den verkliga tiden. Gäller för sommaren 2015.

e Oktobermässan Vi deltar i Oktobermässan 25/10 med monter inne på mässan 
och ponnyridning på utsidan. Vi iordningsställer montern på 
fredag eftermiddag. Samling på lördagen är kl.08:45.

f Reducerad avgift vid 
utlåning av häst till lektion

Nästa möte 

g Reglers efterföljande på 
anläggningen

Nästa möte

h Vikarieansökan för Nästa möte



Liz tjänst
i
j

7 Nästa möte
9/11 kl 18,30

8 Mötets avsl. Andreas tackade för visat intresse

Andreas Schöneman Peter Särnbratt

Ordförande Sekreterare

Lotta Botö
Justerare




