
              Protokoll styrelsemöte
                     Datum: 2013-08-10
                     Tid: 18.30
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: Per Bond, Lina Eliasson, Lotta Botö, Björn, Jonatan Rask

1 Mötets öppnande 1 min

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

dagordning
2 min Godkännes med tillägg punkt 8a och 8b.

5 Val av justerare Lotta Botö
6 Fasta punkter 20 min
a Anläggning Per/Björn Vi behöver en tydligare färdplan för övergång till lösdrift. Det 

bedöms vara orealistiskt att införa lösdrift vinter 13/14. 

b Personal Josefin/Lena Inga personalansvariga närvarade vid mötet. Styrelsen känner 
dock ett starkt behov av att snarast komma till beslut i och 
med de förändringar i personalstyrkan man står inför och 
beslutar att hålla ett extra inkallat styrelsemöte. 

c Ekonomi Barbro Anläggningsbidrag måste sökas innan 1 november, Per söker 
detta. Vi beslutar att Per Bond tar kontakt med Petra Forsythe 
och Barbro huruvida deras engagemang i ekonomigruppen 
ser ut framöver. Jonatan kontaktar Karin Ward. Förutom 
bokföring och betalning av fakturor.

d Medlem & hyresgäst Lisen Styrelsen läste igenom protokollet från senaste stallmötet. Vi 
noterar de önskemål som stallgruppen framställer. Några av 
frågorna de tar upp har implementerats i detta protokollet (se 
punkter 7d och 7f). Resterande synpunkter kommer att lyftas 
på medlemsmötet den 3 november. Vi konstaterar också det i 
minnesanteckningarna från stallmötet finns ett flertal 
lösningsförslag vilket är mycket positivt!

e Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Vi inväntar besked från Länsstyrelsen gällande fornminnen. 
Det kommer komma en person från Bohusläns museum som 
ska inspekterar den tilltänkta dragningen av ridleden. 

f US US har mycket på gång. Det kommer hållas pay and jump 20 
oktober och det kommer hållas Halloweenövernattning på 
höstlovet, cavaletti sockerbitar har köpts in.

7 Frågor 45 min
a Medlemsmöte Lisen Det har inkommit önskemål från klubbens medlemmar att hålla 

ett medlemsmöte. Detta är även ett önskemål som styrelsen 
har då styrelsen känner att det finns ett stort behov av 
frågeställningar och beslut som behöver kommuniceras. Vi 
beslutar att hålla ett m öte söndagen den 3 november kl 16.00. 
Lina ansvarar för att skriva och hänga upp lappar och kontakta 
cafégruppen samt mailar ut inbjudan. 

b Motorfordon Lina Styrelsen konstaterar att det blivit mycket bättre disciplin när 
det gäller att parkera rätt, vi tackar alla för förståelsen.

c Skrivare Lina Lina har hittat en lämplig skrivare som vi hoppas kunna köpa. 
Lina kontaktar Tele Radio om vi kan få ett “bättre” pris.  



d Info hästgruppen Tip Top är på semester hos Lina och hon har i sin tur lånat ut 
sin häst Lucy till klubben som då ersätter Tip Top. Lucy 
kommer vara kvar på ridklubben fram till våren 2014, då hon 
går bra i verksamheten.
India o JB ska på återbesök till Husaby fredag 11/10.
Zingo är åter igång efter att fått reaktion pga dammigt hö, 
veterinär rekommenderade rörelse samt mkt utevistelse.
Klubben har fått erbjudande om att få låna en b-ponny på 
foder av Jennie Bergsten. Hästgruppen vill avvakta till efter 
återbesöket med JB o India för att se hur behovet ser ut.
Hippe och Kakan få tandläkare i slutet av oktober, då ska även 
Hippe kollas för ev "njursten".
Mineraler har köpts in till alla klubbhästar samt extra 
specialtillskott till de hästar med orolig mage o sämre 
immunförsvar

e Koppling av hundar Lina Det har kommit klagomål på att hundar springer lösa. Detta 
strider mot klubbens ordningsregler och vi konstaterar att våra 
regler är till för allas trivsel och att det är viktigt att vi hjälper 
varandra med att komma ihåg detta. 

f Information från styrelsen 
till våra medlemmar

Stallgruppen via 
Jonatan

Det har inkommit önskemål från våra medlemmar om bättre 
kommunikation av information från styrelsen till våra 
medlemmar. Detta är ett problem vi är uppmärksamma på och 
känner starkt att vi behöver förbättra. Inom kort kommer det 
monteras pärmhållare i stallet och utanför kontoret. Vi behöver 
också förbättra vår kommunikation ut på Facebook och på 
klubbens hemsida.   

g Inköp hö Vi har en ny höleverantör och konstaterar att det är för tidigt 
för att konstatera hur stora besparningarna blivit ännu.

8 Övriga frågor 15 min
a Akutnummer
b Carmen
c
d
e
f
g

9 Kvar att diskutera vid 
nästa möte

10 Nästa möte 2 min

11 Mötet avsl. 1 min

Att göra till nästa gång:

 Per söker anläggningsbidrag
 Per kontaktar ekonomigruppen
 Per kollar upp med kommunen om vi kan få de datorer vi blivit lovade. 
 Jonatan kontaktar Karin Ward omkring att hjälpa ekonomigruppen. 
 Lina arbetar vidare med printerfrågan.

 



Sekreterare Justerare

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