
              Protokoll konstituerande styrelsemöte
                     Datum: 2013-03-05
                     Tid: 18.30
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: Josefin Hansson, Per Bond, Jonatan Rask, Lena Wikström, Petra Forsyth, 
Barbro Lundberg, Lisen Karlsson, Björn Knutsson, Lotta Botö, Lina Eliasson, Carolina Stranne

1 Mötets öppnande Per förklarar mötet öppnat

2 Val av mötesordförande Per Bond valdes till mötesordförande
3 Val av mötessekreterare Carolina Stranne utsågs till mötessekreterare
4 Fastställande av 

dagordning
Dagordningen godkändes, Jonatan Rask valdes till justerare.

5 Konstituering av 
styrelsen

Val av vice ordförande: Lotta Botö
Val av kassör: Barbro Lundberg se bif 1
Val av sekreterare: Jonatan Rask
Till övriga ledamöter valdes: Josefin Hansson, Lena Wikström, 
Lisen Carlsson, Björn Knutsen, Lina Eliasson, 
Till suppleanter valdes: Petra Forsyth, Morten Thorsen, 
Carolina Stranne, Mona Strömberg,  
Val av firmatecknare: Per Bond 19611108-4858 valdes till 
firmatecknare att teckna firman 

6 Fördelning av 
ansvarsområden

Kontakt med hyresgäster: Liz Lamora. Lisen Carlsson 
undersöker om det ska fortsätta. 
Stallmöten: Lisen Carlsson
Sponsorgruppen: Ingrid och Liz Lamora. Carolina Stranne 
lämnar. Bengt Lorentsson är ny i denna grupp. Mera deltagare 
i denna grupp?
Cafésamordnare: Barbro Lundberg, Tina Eliasson, Lotta 
Elofsson, Rosa Eklund, Britt-Marie Wilhemsson, Ingrid.
Ansvarig för information till elever: Liz Lamora. Josefin 
Hansson pratar med Kit Strömberg och Anna Hansson och 
frågar om de vill vara med och ta hand om hemsidan.
Anläggningsgrupp: Per Bond och Björn Knutsson
Personalkontakt: Josefin Hansson och Lena Wikström
Hästgrupp: Liz Lamora, Lina Eliasson, Karin Ward och 
Amanda Elofsson. 

7 Anläggning Per Traktor är köpt. Fick 450 000 inkl moms från kommunen. Tog 
den gamla traktorn + tillbehör i byte. 
Lina Eliasson lämnar förslag på att bygga tag till nya traktorn. 
Anläggningsgruppen tar med dig detta förslag.
Hagar: Jörgen Magnusson var här och kollade den 5/3. 
Räknar på det och återkommer med pris. 
Viktigt att alla mockar efter sig i ridhus och paddock då detta 
annars förstör underlaget. Lotta Botö fixar skyltar att sätta upp 
för att påminna om detta. Detta tas även upp på nästa 
stallmöte. 

b Personal Josefin/Lena Beslut om fyrhjulingen till personalen. Per ska lämna nyckeln 
till Liz 8/3.
Petra berättar att det finns en Greystone dammsugare som 
går att koppla till fyrhjulingen. Petra ska se om klubben kan få 
låna denna till tävlingar osv. 



Extranyckel för vikarier behövs. Per ska ordna ett nyckelskåp 
där nyckeln kan läggas. 

c Ekonomi Information om hur det går för Café Gnägget.

d Medlem & hyresgäst För närvarande är det ingen som är intresserad av att hyra ut 
sin box till sommargäster. 5 lediga boxar. 1 på kö för att 
komma in i vår. 
Beslut tas på att ha 1månads frihyra för de som hyr ut på 
sommaren. Box och rasthage erbjuds till sommargäster. 
Beslut tas att uppstallade ska betala vanlig hyra + 750kr för att 
gå i sommarhage. Fortsätter att ta träckprov innan betesläpp. 
Detta gäller även sommargäster. Lisen tar upp detta på nästa 
stallmöte. 
Stolpar till hagar är beställda. Förslag på att numrerar hagarna 
tydligt finns. Detta förslag lämnas till Malin Lundgren. 
Önskemål finns att alla ponny går i en hage. Oavsett privat 
eller ridskoleponny. Styrelsen tycker detta är en bra idé.  

e Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Inget togs upp under denna punkt då Karin ej närvarade vid 
mötet.

f US Julia/Rebecca Förslag finns att US kan ordna barnkalas. Bra förslag tycker 
styrelsen. Detta tas med US. 
Förslag om pysseldag i stallet 18/3. Rosa Eklund och 
ungdomar i US ansvarar för denna pysseldag?? Barbro pratar 
med US om detta. 

g Det händer i Hunnebo Björn Det händer i Hunnebo är en samarbetsförening i Hunnebo. 
Från SFK är Björn Knutsson och Mia Söderberg 
representerad. Information om aktiviteter på klubben kan 
läggas ut via en infotv som finns på Hummerakademin. 
Förslag finns på att lägga ut info om café Gnägget och dess 
öppettider. Sprid detta till övriga grupper.  

8 Frågor 45 min
a Protokoll/rapporter Lina Styrelsen tar beslut om att mejla ut protokoll/rapporter inför 

möten så deltagare får läsa själva, för att spara tid på själva 
mötet.

b Styrelsens arbete Carolina Beslut tas att Lina Eliasson tar kontakt med sektionerna för 
möte om hur fortsatt samarbete skulle kunna se ut. Inför varje 
styrelsemöte skickar sekreteraren ut en fråga till sektionerna 
om de har några frågor/förslag som de vill att styrelsen tar 
upp. 

c Sekreterarens 
arbetsuppgifter

Carolina/Lina Sekreteraren skriver i fortsättningen även dagordningen

9 Övriga frågor 10 min Barbro lämnar förslag på att sätta upp en skylt vid vägen om 
caféets öppettider. Anläggningsgruppen tar med sig detta. 
Anläggningsgruppen sätter upp skyltar om rökfritt område och 
ordnar rökruta. 
 
Bra om Liz kan vara med på styrelsemötet. Josefin kollar hur 
det går att lösa.
 
Islandshästryttarna önskar att ha lektion fredagar kl 18:00. 
Mona pratar med Liz om detta.
 
20kr/ekipage för träning med annan tränare som inte är för 



klubben, Ridläraren faktureras för detta. Datum, fakturaadress 
och namn lämnas till ??

Det beslutas att hållare till protokoll hängs upp (Jonatan utför) i 
stora stallet

10 Kvar att diskutera vid 
nästa möte

Petra Elförbruking

11 Nästa möte 2 min 2013-04-10    Kl 18.30-20:00 i klubbrummet, Assleröd.
12 Mötet avsl. 1 min

Sekreterare Justerare Ordförande

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
Carolina Stranne Jonatan Rask Per Bond
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