
              Protokoll
                     Datum: 2015-11-09
                     Tid: 18:30-21:00
                     Plats: Klubbrummet
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Amanda Elofsson, Lotta Botö, Jennie Bergsten, Andreas 

Schöneman.

Frånvarande; Marie Hedlund, Helen Eriksson (persans.), Line Odin

Ämne Föredragande
Tid och karaktär

Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när)

1 Mötets öppnande Andreas hälsade alla välkomna

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

3 Dagordning Godkändes

4 Föregående protokoll Gicks igenom och lades till handlingarna

5 Rapporter
a Ekonomi Det ekonomiska läget är ansträngt
b Personal: Personalen har fått dra ett stort lass med sjuka hästar.

c Anläggning Stolpar sneda vid paddock, behöver åtgärdas.
Gropen vid trekammarbrunn behöver göras något med.

d Medlem Inget nytt

e Ridskola/hästgrupp/stall Förslag från veterinär att vi bör skaffa sjukstall och sjuk hage 

f Ungdomssektionen Inget nytt, ridlekiset 7/11 blev inställt pga kvarkan

g Brand och skyddsrond Inget nytt

h Värdegrundsarbetet Enkät gällande vårt värdegrundsarbete  är ute bland våra 
medlemmar, insamling pågår

6 Frågor
a Reducerad avgift vid 

utlåning av häst till lektion
Från föregående Finns det avtal? Bordlades till nästa möte, Amanda och 

Jennie kollar gamla protokoll om det finns något skrivet om 
detta.

b Reglers efterföljande på 
anläggningen

Från föregående Ser man allvarliga tillbud/händelser så dokumentera med bild 
och text och sänd det till klubbmailen.

c Vikarieansökan för
Liz tjänst

Från föregående Vi beslutade att tillfråga Amanda om förlängning av vikariatet.

d Hyra stallplats sommar 
-16

Peter Jennie kollar vad hyran är nu och hur den baseras. Vilka 
regler gäller samt kontaktperson. Frågan tas med till nästa 
möte

e Hyreshöjning, hur mycket 
och när?

Peter Vi kollar upp vilka kostnader vi har för att driva stallet. Frågan 
läggs till nästa möte med uppgifter på kostnader.

f Kränkningsrapporter Peter Jennie kollar med Annika om lika med behandlingsplan.
g Julbord Marie Klubben bjuder personalen på julbord. 29/11 & 13/12 förslag
h Synpunkter från medlem Marie Tas med till nästa möte.
i Jourer vid speciella 

tillfällen ex. sjuka häst,
sålda jour till ike medlem

Lämpligt att personalen tar hand om klubbens häst som är 
isolerad pga ex. smitta. Beslut tas vid varje enskilt tillfälle.
Sälja jour;
Jouren ska vara en person inom klubben(medlem) samt vara 
över 18 år. se stallavtalet, se även regler för jour samt 
infotavla 

j Bidrag från stiftelsen Lotta Vi har fått ett bidrag på 15 000 kr från Sparbanken väst. 



Sparbanken väst
k Swish Lotta Kostnad 250:-/år och 1:-/transaktion. Vi beslutade att skaffa

Swish. Lotta fixar.

l Almanacka Lotta Vi gör inga almanackor till 2016 då försäljningen tidigare år 
har gått trögt och ekonomin är ansträngd.

Virkon kostnad? Klubben står för virkon till stallen Viktigt att man rengör sina 
skor med vattenbad innan man desinficerar i virkonet då 
virkonet är kostsamt.

Medlemsmöte när? Nästa möte

Riktlinjer för ekonomisk 
vinst vid olika evenemang

Nästa möte

7 Nästa möte
14/12 kl. 18:00

8 Mötets avsl. Andreas tackade för visat intresse

Andreas Schöneman Peter Särnbratt

Ordförande Sekreterare

Lotta Botö

Justerare




