
 

              Dagordning/Protokoll 
                     Datum: 2014-03-11 
                     Tid: 18:00 
                     Plats: Klubbrummet, SFK 
                     Deltagare:  Anna Haraldsen, Charlotte Sörensson, Yvonne Hallgren,  Lena Wikström, Björn 
Knutsen, Olivia Albertsson, Cecilia Olsén och Lotta Botö. 

 
 Ämne Föredragande 

Tid och karaktär 
Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när) 

1 Mötets öppnande 1 min Ordföranden förklarar mötet öppnat 

2 Sekr. & justerare 1 min Sekreterare: Lotta Botö   Justerare: Yvonne Hallgren 

3 Dagordning 1 min  Godkännes 

4 Ekonomi Lisen Abrahamsson Lisen delger oss om det ekonomiska dagsläget. 
 
Cecilia kommer att bistå Lisen med administrativa sysslor.  

5 Uppföljning föregående 
protokoll 

         Björn arbetar fortsatt med arbetsgruppernas konstellation, 
brandtillsyn är på gång och även brandövning. 
Efter beslut på föregående möte gjordes ett tillägg där Lisen 
Abrahamsson också får teckna föreningen, se bilaga 1.  
 
Björn tittar på en handlingsplan gällande säkerheten på 
anläggningen. 

6 Rapporter  . 

a Anläggning  Lösdriften diskuterades och en arbetsgrupp tillsattes med Per, 
Björn, Yvonne, Cecilia och Olivia.. Vi har ansökt om 490´i 
bidrag för detta. 
 
 

b Personal Lena, Yvonne Lena och Yvonne har haft personalmöte som främst handlade 
i huvudsak om planeringen inför sommaren.. 
 
Malin meddelar att hon önskar kunna stänga manegen vid 
behov under nybörjarlektionerna, Yvonne kollar med Malin 
vilka tider detta gäller och informationen ska ut på hemsidan + 
nya skyltar ska sättas upp på anläggningen.  
 
Malin påpekar att minderåriga befinner sig utan vuxna på 
anläggningen. Vi behöver se över och förtydliga 
bestämmelserna gällande åldersgränserna. Malin har fått 
befogenhet att påpeka för målsmän när detta sker.  

c Ekonomi   
Vi har flera obetalda ridavgifter, och  styrelsen beslutade att i 
samband med påminnelse skall ridklubben upplysa dem som 
inte betalar de inte får rida så länge de inte betalar.  
 
Systemet för manegehyra ska ses över. Till en början 
beslutades det om klippkort istället för enstaka betalning. 
 
  

d Medlem och hyresgäst  Ny kontaktperson behövs för hyresgäster. Arbete pågår. 

e Ridskole/hästgrupp  Styrelsen anser att detta bör vara en och samma grupp i och 
med att de berör varandra i så stor ofmattning. Hästgruppen 
kan fortfarande ha egna möten och då kan representanter 
från  ridskolegruppen samt styrelsen vara med.  
 
 



 
Anna har gjort en undersökning bland våra medlemmar – 
både barn och vuxna- och resultat av denna presenteras i 
bilaga 2. 
 
Behov av stallvärdar är under diskussion och utvärdering.  
 
Vi arbetar med ett nytt system för fodervärdskap av våra 
klubbhästar. Nytt system är under utarbetning. 
 
 

f US  Styrelsen beslutar att Olivia är US representant i styrelsen.  

 Frågor   

a Kommunikation 
hästgruppen vs styrelsen 

 Då styrelsen ser behovet av en mer kontinuerlig uppdatering 
från hästgruppen beslutar vi att Anna och Camilla är 
styrelsens representanter på hästgruppsmöten framöver. 
 

b Sponsorgruppen/sponsor
avtal/Sponsorhuset 

 Per sammanställer avtalen från 2013. 
Björn ser över sponsorgruppens konstellation.  
 
Information om Sponsorhuset ligger nu på hemsidan. 

c Familjedag i samband 
med klubbtävling i juni 

 Bra förslag, delegeras till TS att ta beslut om. 

d Försäkring medlemmar Bilaga  Information om de nya reglerna kring försäkringen som börjar 
gälla from 150101 (se bilaga 2 i dagordningen) ska läggas ut 
på vår hemsida i samband med att faktura för 
medlemsavgiften inför nästa år skickas ut. Denna motiverar 
årsmötets beslut att höja medlemsavgiften from 2015 

e Inköp hö  Styrelsen beslutar att Per Bond fortsätter att sköta klubbens 
inköp av hö. 
 
Ströinköp kommer att ses över. 

f Bredband  Kit arbetar med en bra bredbandslösning. 

g Klubbens försäkringar Bilaga 1 i 
dagordningen 

Styrelsen beslutar att se över vår försäkring och be om 
offerter från de olika försäkringsbolagen.  

h Avgifter Bilaga 2 i 
dagordningen 

Styrelsen är medveten om att det finns en smärtgräns hos 
våra hyresgäster vad gäller höjningar av hyror etc. I dagsläget 
pågår inga diskussioner om eventuella höjningar. Men vid 
framtida diskussioner kring höjningar kommer tankar och 
orsaker framföras vid medlemsmöten. 

i Medlemsmöte Bilaga 3 i 
dagordningen 

Medlemsmöten kommer att hållas med en större 
regelbundenhet, och nästa medlemsmöte blir under 
vårterminen, datum är inte fastställt. 

 Övriga frågor  Styrelsen beslutar att Cecilia och Lotta ska ha tillgång till 
hemsidan samt Facebook, Kit kontaktas att hjälpa dem med 
åtkomsten till detta. 

 Nästa möte  Tisdag 15 april kl.18:00 

 Mötet avslutas  Charlotte förklarar mötet avslutat. 

 
 
Ordförande     Sekreterare   Justerare
   
Charlotte Jonsson Sörensson      Lotta Botö    Yvonne Hallgren 
 
 
_______________________    ________________________  _________________ 


