
              Protokoll styrelsemöte 
                     Datum: 2013-06-18
                     Tid: 19.00
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: Josefine Hansson, Björn Knutsen, Per Bond, Barbro Lundberg, Petra Forsyth, 
Lina Eliasson, Lena  Wikström, Lotta Botö, Jonatan Rask

1 Mötets öppnande 1 min Per öppnade mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per valdes till mötesordförande
3 Val av mötessekreterare 1 min Jonatan Rask valdes till mötessekreterare
4a Fastställande av 

dagordning
2 min Dagordningen fastställdes

4b Justerare Björn utsågs till justerare
5 Fasta punkter 20 min
a Anläggning Per/Björn Styrelsen konstaterar att mockningen fungerar utmärkt efter 

insats från anläggningsgruppen. Underlaget i paddockarna är 
på plats. Betalning för sarg och tråd har tagits från bygg- och 
anläggningspengarna. Per ska snart ha ett möte med Staffan 
Karlander, bl.a. om hur mycket som återstår av den potten. 

b Personal Josefin/Lena Personalfrågan för sommaren är löst. Malin och Kicki 
alternerar och under v. 26-31 kommer Farad jobba på 
ridklubben. Det är mycket positivt att vi får en hjälpande hand 
och hans lön betalas inte av klubben.

c Ekonomi Barbro Klubbens ekonomi är ansträngd och går med underskott. 
Barbro och Petra har därför bjudit in advokat Krister Nielsen till 
ett förmöte innan dagens styrelsemöte. Krister har gått igenom 
klubbens räkenskaper hitills för i år och på bakgrund av dessa 
konstaterar han att något måste göras. Mot bakgrund av 
Kristers genomgång och förslag på åtgärder diskuterar 
styrelsen möjligheten att få kommunen att köpa ridhuset och 
att klubben i framtiden hyr detta av kommunen. Som ett första 
led i detta beslutar styrelsen att Lotta Botö ska undersöka hur 
man kan värdera ridhuset. Styrelsen beslutar också att 
ridavgifterna ska ses över. Styrelsen diskuterar vidare åtgärder 
för hur man kan attrahera fler elever till ridskolan och 
konstaterar ett behov av omorganisering för att kunna höja 
kvaliteten på den pedagogiska verksamheten. För att kunna 
göra det måste besparande åtgärder sättas in på andra 
områden i verksamheten. Lena ska kontakta 
arbetsgivaralliansen. Petra har också mottagit ett 
kontraktförslag för Melody. Detta ska skickas av Petra till 
hästgruppen. 

d Medlem & hyresgäst Lisen En hyresgäst har sagt upp sig. Lina skickar email till Lisen 
angående städning i lilla stallet. Petra kommer att fakturera 
sommargästerna samt informera Lis-Marie Karlsson.

e Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Efter mötet innan protokollet färdigställdes har klubben 
mottagit besked om att vi fått den tilldelning på drygt en halv 
miljon som fattades i finansieringen av den kort ridslingan. 
Mycket positiv nyhet! 

f US  Björn informerar om att han och Barbro hållit ett möte med 
föräldrarna till ridskolans elever. Det framkom att föräldrarna 
efterlyste aktiviteter för barn i de yngre åldrarna och att 
medlemmarna i Ungdomssektionen har ont om tid för att möte 
det behovet. Det beslutades då att några av föräldrarna till de 
berörda barnen kommer gå in och skapa en del aktiviteter. 



Ros-Marie Karlsson kommer därför gå in och ta en del 
övernattningar samt arrangera andra aktiviteter som ett led i 
detta .

6 Frågor 45 min
a Val av föreningstecknare Lisen A 68.04.15-9306 valdes som firmatecknare.
b Rutiner för sponsoravtal Lotta Botö Vi konstaterar att det varit en del missnöje med hur klubbens 

sponsorer hanterats och beslutar att det måste tas förutgående 
kontakt med våra sponsorer innan sponsringsavtal förnyas. 
Detta ska göras av sponsringsgruppen. Skyltar byts av 
anläggningsgruppen om företagen själva levererar skylt (mått 
2,4x1,2m). Lotta tar kontakt med Domstein. 

c Dressyrstaket Per undersöker om dressyrstaketen kan köpas genom bygg- 
och anläggningsbidraget. Per hör av sig till TS inom en månad. 

d Ersättning Maria Drougge Styrelsen beslutar att ekonomisk ersättning tills vidare inte ska 
utbetalas till Maria Drougge de gånger hon ställer upp som 
domare men att hon givetvis ska få milersättning samt gratis 
mat i caféet. Beslutet tas på bakgrund av att det inte kommer 
som ett önskemål från Maria själv samt att det skulle kunna 
medföra svåra avvägningar för klubben om vi börjar betala ut 
ersättning för visst ideelt arbete och inte för annat. Beslutet ska 
också ses i ljuset av att klubben måste hålla nere antalet 
utgifter. 

e Bredband TS önskemål om bredband beviljas. Styrelsen riktar fråga till 
TS om de har möjlighet att undersöka olika kombinationer av 
bredband och telefoni då klubbens fasta linje idag fungerar 
dåligt och kostar mycket. Om TS tar på sig detta ombeds de 
kontakta Per för mer information. 

f Rapport från 
ridledsgruppen

Björn Lina tar kontakt med markägare Gösta. Björn mailar ut karta. 
Förslag att Grimsrud sköter entreprenaden på anläggning av 
ridslinga.

g Bo Jenå Mia via Jonatan Bo Jenå kommer till klubben 27-28 juli. Barbro kontaktar 
kafégruppen för planering av servering den aktuella dagen. 
Styrelsen beslutar att aktiviteterna inte får pågå längre än till 
22.00 och pågår de till så sent bör paus hållas för att kunna 
äta. Lina skickar lista med namn på personer som kan hjälpa 
till Mia. Björn annonserar i Hunnebos samhällsförening. 
Förslag att Mia kontaktar Kit för att ta fram affischer.  

h Brolle Hunnebo Folkets 
park.

Lina 26/7 kan klubben ställa upp? Man får allt överskott av 
försäljning. Krävs 12-15 personer. Lina återkopplar till Tina. 

7 Övriga frågor 15 min

8 Nästa möte 2 min 8 augusti kl. 18.30 i klubbrummet. 

9 Mötet avsl. 1 min

Sekreterare Justerare

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



Att göra till nästa gång:

Barbro – Kontakta kafégruppen ang. Bo Jenådagen. 

Björn – Annonsera i samhällsföreningen Hunnebo. Maila ut karta över ridleder. Kontakt  
Grimsrud?

Jonatan – Sätta upp hållare till protokoll i stora stallet. Skaffa fram sekreterarpärm.

Lena – Kontakta arbetsgivaralliansen.

Lina – Kontakta Gösta ang. Mark. Återkoppla till Tina om Brolledagen. 

Lotta –  Kontakta Domstein. Undersöka möjligheterna att värdera ridhuset. 

Per  -  Möte  med  Staffan  Karlander  om  belopp  kvar  i  bygg-  och  anläggningsfonden. 
Betalning för dressyrstaket. Eventuellt kontakt med TS om telefoni och bredband.

Petra – Informera Lis-Marie Karlsson. Skicka kontraktförslag på Melody till hästgruppen
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