
 

              Protokoll styrelsemöte 
                     Datum: 2013-09-10

                     Tid: 18.30

                     Plats: Klubbrummet

Deltagare: Per bond, Lisen Carlsson, Lotta Botö, Josefine Hansson, Barbro Lundberg,
Björn Knutsen, Petra Forsythe, Lena Wikström

1 Mötets öppnande 1 min Ordförande Per öppnar mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per Bond valdes till mötesordförande

3
Val av mötessekreterare

1 min Björn Knutsen valdes till mötessekreterare

4
Fastställande av 
dagordning

2 min Dagordningen fastställdes.

5 Val av justerare Petra Forsythe

6
Fasta punkter

20 min

a
Anläggning

Per/Björn Nytt förslag på lösdrift har tagits av anläggningsgruppen och 
det går ut på att lägga lösdriften på berget samt att nyttja 
terrängen runt berget. Anläggningsgruppen jobbar vidare på 
förslaget. Per Bond kollar upp byggtillstånd med kommunen.

b
Personal

Josefin/Lena Det blir förändringar personalmässigt efter nyår 2013/14 då vår 
ridlärare Liz Lamora är gravid och då kommer att gå på 
mammaledighet. Malin Lundgren har tillfrågats om hon kan ta 
tidiga lektioner. Carolina Stenfeldt skall tillfrågas. Josefine 
Hansson tillser att detta blir gjort till nästa styrelsemöte.
Jessica Costello har erbjudit sig att hjälpa klubben med 
ridlektioner och med hästarna på klubben. 

c
Ekonomi

Barbro

d
Medlem & hyresgäst

Lisen Svar till hyrsegäst.
Ingen ersättning utgår för outhyrd sommarbox.

e
Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Då det är efterfrågan på om SFK kan ha ridlektioner på 
lördagar så kommer det att undersökas om möjlighet att starta 
detta under hösten 2013. Friskvårdsgruppen jobbar med att 
starta handikappsridning på lördagar. Gruppen har möte 
onsdagen 11/9, avrapportering  till nästa styrelsemöte.

f
US

Julia Inget togs upp.



7
Frågor

45 min

a Rapport hästgruppen Lina, Liz Ponnyn James Bond har varit på Husaby Hästklinink där han 
har diagnostieras för skada på höger framben och skall stå i 
sjukhage. JB skall skrittmotioneras för hand 5-6 dagar i veckan 
ca 20 min och skall på återbesök om 4 veckor avrapportering 
till nästa styrelsemöte.

Hästen Indianella har behandlats för inflammation i hovlederna 
samt båda sI-lederna  och skall behandlas i lederna och 
hovlederna. Boxvila under behandlingsdagen och dagen efter 
därefter stå i sjukhage och skall skrittas förhand 10-15 min per 
dag under två veckor. Därefter kan skritt motionen ökas till 20-
25 min per dag till återbesök avrapportering till nästa 
styrelsemöte.

Tandläkare till klubbhästarn två undersöks under ht-2013+ 
Melody övriga fyra under 2014.

Hästgruppen fortsätter att jobba på att hitta lösningar för att 
eventuellt få in nya ridskolehästar. Detta sker i samarbete med 
ekonomigruppen.

b .Utbildningsdag på Vann 
spa.

Mail från Mia Söderberg om utbildning på Vann med Sisu 
fredag 11/10 och lördag 12/10 med övernattning. 
Ungdomssektion skall tillfrågas om dom vill vara med på detta 
Björn Knutsen tillser att detta blir gjort.

c Julmarknad 
Gammelgården/soldattorp
et

Lina Klubben har fått förfrågan om att deltaga på en julmarknad på 
Gammelgården/Soldattorpet. Lina Eliasson  forsätter jobba 
detta.
 

d Julmarknad Hunnebo Josefin Hansson Josefine Hansson sammankallar till möte om Hunnebo 
julmarknad.

e Inköp av hö Frågan bordlades till nästa styrelsemöte

8 Övriga frågor 15 min

a Högtalare i cafeterian Det har inkommit en förfrågan till styrelsen om att sätta upp en 
högtalare i cafeterian. Bygg- och anläggningsgruppen jobbar 
vidare med frågan.

b
Täcken klubbhästar

Täcken till klubbhästarna behöver köpas in och kan dom 
gammla lagas
uppföljning  till nästa styrelsemöte möte.



9
Nästa möte

2 min Tisdag den 10 september. Kl. 18.30. 

10
Mötet avsl.

1 min

Sekreterare Justerare

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