
              Protokoll styrelsemöte 
                     Datum: 2013-07-02
                     Tid: 18.30
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: Per Bond, Björn Knutsen, Josefine Hansson, Lotta Botö, Lena Wikström,
Lisen Carlsson, Jonatan Rask, Barbro Lundberg

1 Mötets öppnande 1 min Ordf Per Bond öppnade mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per Bond
3 Val av mötessekreterare 1 min Björn Knutsen 
4 Fastställande av 

dagordning
2 min Fastställande av dagordning genomfördes.

5 Val av justerare Lotta Botö
6 Fasta punkter 20 min
a Anläggning Per/Björn Klubben kommer att behöva betala ett belopp för brunnen i 

”Gula Villan”. Klubben kommer också behöva betala moms på 
underlaget i paddockarna. Detta innebär extra utgifter och 
därför tar Per kontakt med Staffan Karlander, Sotenäs kommun 
rörande hur mycket som finns kvar av anläggninsbidraget. 
Anläggningsgruppen föreslår att klubben som en besparande 
åtgärd försöker genomföra så mycket som möjligt av 
röjningsarbetet i samband etablerandet av ridlederna.   

b Personal Josefin/Lena Josefin och Lena tar upp frågan om framställan till 
arbetsgivaralliansen igen och styrelsen diskuterade saken 
ytterligare. På grund av klubbens ekonomiska situation ser 
styrelsen ett behov av en omorganisation och omstrukturering 
av verksamheten. Frågan har diskuterats till och från under 
flera verksamhetsår och ett behov av att nu gå till konkret 
handling känns nödvändig. Styrelsen beslutar att övergång till 
lösdrift för klubbens hästar är prioriterat och bör genomföras så 
fort det är praktiskt möjligt. Vi beslutar att Liz får i uppdrag att 
presentera ett förslag på hur en sådan övergång kan se ut på 
nästa styrelsemöte.  

c Ekonomi Barbro Barbro räknar på personalens tjänster  i procent till nästa 
styrelsemöte. 

d Medlem & hyresgäst Lisen Inget togs upp
e Framtid SFK/Växande 

Verksamhet
Karin Inget togs upp

f US Inget togs upp

7 Frågor 45 min
a Kontrakt Melody Styrelsen godkände förslaget. Se bifogad fil.

 
8 Övriga frågor 15 min Inga frågor lades till dagordningen

 

9 Nästa möte 2 min Nästa ordinarie styrelsemöte är 8 augusti 18.30 i klubbrummet.



10 Mötet avsl. 1 min Ordf Per Bond avslutade mötet.

Arbetsuppgifter att utföra innan nästa styrelsemöte:

 Liz tar fram förslag på övergång till lösdrift.
 Jonatan skickar förslag på formulering till arbetsgivaralliansen till Josefin.
 Barbro räknar på personalens tjänster i procent.

Sekreterare Justerare
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