
              Protokoll styrelsemöte
                     Datum: 2013-04-10
                     Tid: 19.00
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: 

1 Mötets öppnande 1 min

2 Val av mötesordförande 1 min Per Bond
3 Val av mötessekreterare 1 min Jonatan Rask
4 Fastställande av 

dagordning
2 min Godkännes

5 Val av justerare Lena Wikström
6 Fasta punkter 20 min
a Anläggning Per/Björn Byte av samtliga material i ridhus och paddockar. Ca. 30 

lastbilar. Beräknad arbetstid 7 arbetsdagar. Grus till sjukhagar 
görs av klubbens egna anläggningsgrupp. Entreprenören 
dömde ut lilla paddocken. Förslag från anläggningsgruppen att 
paddockar inte får användas som rasthage. Det arbetas på att 
ta fram skyltar omkring detta. Anläggningsgruppen fortsätter 
arbetet med att byta ut till LED-lampor på hela anläggningen.

b Personal Josefin/Lena Liz önskar gå ner i tjänst till 80%. Lena och Josefin lägger 
fram ett förslag om att Malin flyttar tre timmar till fredagar och 
tar över fredagslektionen från Liz.   

c Ekonomi Barbro Barbro rapporterar att klubbens ekonomi är mycket ansträngd 
och hon efterlyser idéer och förslag till var pengar kan sparas. 
Barbro informerar vidare att caféet dock går väldigt bra, 
kakburkar och påskris är två initiativ som har gett ett bra 
överskott.
 

d Medlem & hyresgäst Lisen Två nya hästar har kommit in i stallet sedan förra 
styrelsemötet.

e Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Lina refererar kort de bilagor som Karin skickat ut. Man 
avvaktar fortfarande svar från fondansökningar, främst 
gällande ridleder och växthus. 

f US Ungdomssektionen har fått 818 kronor skänkta från 
överskottet i caféverksamheten.

7 Frågor 45 min
a Familjedag/Medlemsdag 

SISU
Lina Lina informerar om familjedag den 1 juni. Lina och Lotta 

planerar och genomför familjedag den 1 juni. Detta blir en kul 
dag, sprängfylld med roliga aktiviteter, bl.a. loppis i ridhuset 
och massa prova-på-aktiviteter. Missa inte denna dagen!!! 

b Försäljning Lotta Lotta ställer frågan om att hålla en loppis med inspiration och 
förebild från bl.a. Lysekils ridklubb. Deras loppis är ett 
uppskattat och välfungerande arrangemang. Styrelsen är 
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positiva till förslaget och beslutar att fråga kafégruppen om de 
kan tänka sig att vara ansvariga för en loppis.

c Dammsugare caféet Barbro hänger upp en lapp i caféet där det efterfrågas om folk 
kan skänka städmateriel till klubben. 

d Liz befogenheter/arbets-
uppgifter

Lena och Josefin lyfter frågan vidare på kommande 
personalmöte. 

e Kostnadsbesparingar Barbro Se punkt 6 C.

8 Övriga frågor 15 min
a Byte av stängseltråd Styrelsen överlåter till anläggningsgruppen att se över vilket 

material som behövs för att upprusta hagarna, i terrängen, 
sommar- och vinterhagarna. Behovsinventering ska göras 
innan en beställning görs. Alla måste inventera sina hagar och 
sedan meddela anläggningsgruppen. 

b Rökfri anläggning Bordlägges till nästa möte.
c Ambitionsnivå klubben Bordlägges till nästa möte.
d Hagar vid berget Styrelsen ställer sig positiva till att “hagarna vid berget” görs 

om till sjukhagar. Anläggningsgruppen tar det slutgiltliga 
beslutet om detta. 

e Radio Sotenäs Björn fortsätter undersöka möjligheten att få en jingel på Radio 
Sotenäs och ett eventuellt pris för detta.

f Städdag Bordlägges till nästa möte.
g Försäljning/köp av häst Tip-top fungerar tyvärr inte i verksamheten och kommer säljas, 

förhoppningen är att köpa en D-ponny för de pengarna. 
Melody har vi idag på foder, hon fungerar jättebra i 
verksamheten och vi skulle gärna vilja köpa henne, något vi i 
dagsläget tyvärr inte har råd med. Vi avvaktar tills detta 
eventuellt är möjligt.  

9 Kvar att diskutera vid 
nästa möte

10 Nästa möte 2 min

11 Mötet avsl. 1 min

Att göra till nästa gång:

 Petra tar kontakt med Håkan Milding angående möte med SISU om strömbesparande 
åtgärder på klubben.

 Barbro informerar cafágruppen om att de gärna får undersöka möjligheterna att hålla 
en loppis i caféet. 

 Barbro gör en lista och sätter upp lappar i caféet och stallet om det finns någon som 
kan skänka städmaterial till klubben. 

 Anläggningsgruppen gör materialinventering till hagar och ser över om den gamla 
harven kan användas till att harva vinterhagarna. Anläggningsgruppen får också 
ansvar för att eventuellt göra om “hagarna vid berget” till sjukhagar. 
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Sekreterare Justerare

------------------------------ -------------------------------
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