
 

              Protokoll 
                     Datum: 2015-04-21 

                     Tid: 18:30-2100 

                     Plats: Klubbrummet 

                     närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Lotta Botö, Marie Hedlund , Line Odin, Andreas 

Schöneman, Helen Eriksson (persans.)Maria Finn 

Frånvarande:Emma Alexandersson, , Jennie Bergsten, , Amanda Elofsson 

 

 
 
 

1. Mötes öppnande.; ordförande hälsade alla välkomna 
2. Sekr. och justerare; peter särnbratt sekr. stefan nord justerare 
3. Dagordning.; 
4. Föregående protokoll; dropbox äldregrupp kommer vi inte åt vidare arbete pågår ev börja 

en ny 
 ridleden ska märkas ut sker på arbetsdagen .stefan löser  
ungdomsverksamheten redovisning utbildning för detta sker 12/5 
Sisu kan hjälpa till med att vilka bidrag vi kan söka,kurs startar helgen v17 fyra st går 
denna 

5. Rapporter: 
 Ekonomiskrapport; deklaration 1/7, fakturera stallhyror och avgifter måste 

komma igång BRÅTTOM 
 fakturera sponsorer driftbidragen jonas henriksson  kommer in med underlag till 
susanne sjögren 

 Personal:/skyddsrond;; ronden gjordes 20/4 liten rapport gjordes. Regonala 

skyddsombudet kommer 5/5 och hjälper oss.. Behöver få skrivna rutiner , ev frågor 
som ska tas beslut om mellan möten kan göras via mail .säckkärran som tidigar blivit 
låvade har ej kommit fram vi kollar. 
Hjälm saknas till fyrhjulingen. 

 Anläggning; Nycklar;; ombyggnad av klubbstallet, förprövning och ritning är 

inskickad till länstyrelsen, väntar på besked. Elen måste kollas upp. 
Arbetsdag 3/5 start kl1100 
Nycklar; Nyckelansvarig Stefan Nord  vi ska kolla över nyklarna och låssystemen. 
Rökning sker bara på anvisad plats bakom kontoret. 

 Ridskola/stall/hästgrupp; sköt hästar ,kontrakt framtagit;märka upp 

hagar och boxar. 
 värdecheckar; 
;Ridskolan tendens är minskande, behöver rekrytera mer medlemar, förslag på 
rekryteringsaktiviteter 
Lis  informerade Hipe såld , inga nya inköp just nu. Hästarna arbetar inte så mycket 
nu lite för lite ridsoleelever.bara 60st ridande i veckan. Lite olika ideeer om att få fler 
lektioner ,förslag är välkomna. Sadlar saknas personalen kollar behov och kostnad . 
Lotta redivisade om vad som sades på stallmötet , anteckningar kommer .hö påsar ska 
märkas upp.  
Hästgruppen :: Hippe är såld bara besiktning som ska göras 



 Hemsida; vi ska lägga ut bilder på styrelsen 
Vi behöver kolla upp hemsidan så all info stämmer 
 

 Tävlingssektionen; vi har fått dispans , vi behöver inte anordna tävling 2015 

men vi får ändå ha licenser 2016 

 Us ; ridfritids kostar 100:-/barn.  Planering inför show,  

  Medlemmar; kolla över medlemslistan och försäkringskostnaden 

 Evenemang: vårens happning 23/5 kl 11,00-1500, bakluckeloppis 100:-

/baklucka,ponnyridning , happnings  
Kustshark: ligger lite lågt med men lämnar över till US om dom kan hjälpa till 
Kungshamns köpmanna föreningen; vår yra i kungshamn ge besked till jennie. 

6. Frågor 

 Adjungering; helen eriksson till styrelsen. 

 Anskaffning Hö/foder; Personalen sköter det praktiska med hö och foder , 

dom begär in offerter och redovisar för styrelsen som sedan beslutar. Vi har fått en 
anbud som vi jobbar med och medelar anbudsgivaren 

 Sökta bidrag; minskat kväve utsläpp vad har vi gjort vi får betala till bidraget. Inget 

möte med karin har ej genomförts ännu. Men peter och stefan jobbar vidare med 
detta. 

 Jubiléet ; sker i höst  datum återkommer 

 Familjedag; 23/5 mer info kommer 

 Synpunkter från medlemsinformationen; positiv reaktioner  på 

medlemsmötet. Fick många glada reaktioner. Mer sådant. 

 Synpunkter från stallmötet; se rapporter  
 Avmaskning;; kolla masken vi ska få bra pris ca160:-/häst inför sommarbetet. Vi 

beslutar att göra detta på klubbhästar och även på privathästarna , privaten debiterar 
vi. Vi tar prov på alla hästar.personal löser  detta. 

 Medlemsregister; se medlemmar på rapporter . se om hur vi kan få ett bra 

medlemsregister.. medlemskort? 

 Idrottonline utbilding 12/5, vilka ska gå kursen , ridlärarna, emma , kassören  

 Sponsring; marie redovisade lite behöver förslag på deltagare i en sponsring grupp 

för att jaga sponsorer. 
Förslag med sonsrigng:  faddersystem för en specifik häst. 
Värdecheck till prova på ridning  vid nyinflyttade 

 Personal sidoverksamhet; personal bör inte ha konkurerande verksamhet. rutin 

ska tas fram. 

 Arbetsdagar och deltagare; vilka var med på senaste arbetsdagen. 

Anläggningsgruppen sköter närvarolista och redovisar till styrelelsen. 

 Enkät; från sisu vill att alla medlemar vi lägger ut den. 

 Kompisgäng som vill rida; 18 killar som vill ha aktiviteter under ca 3 timmar. 
Vi kräver att alla är nyktra. Vem kan vara ansvarig: vad kostar detta 450:-person för 
hela paketet 

 Tillfällig installning 

 Anmälningsavgit gymkana betalas av föreningen. 

 Medlemsmöte: 



7. Nästa möte; 6/5 kl 1900 
8. Mötet avslutas. Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Schöneman 
Ordf. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Särnbratt   Stefan Nord 
Sekr    Justerare 


