
 

              Protokoll 
                     Datum: 2015-05-06 

                     Tid: 19,00-2100 

                     Plats: Klubbrummet 

                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Emma Alexandersson (US), Amanda 

Elofsson, Lotta Botö, Marie Hedlund, Jennie Bergsten , Line Odin, Andreas Schöneman, Maria 

Finn. Lisen Abrahamsson 

Frånvarande: , Helen Eriksson  

 

 
 

• Mötes öppnande: Andreas  Hälsar alla välkommna 
• Sekr. och justerare: Peter Särnbratt . just. Jennie 
• Dagordning : ok 
• Föregående protokoll: protokollet gick igenom och lades till handlingarna 
• Rapporter: 

• Ekonomiskrapport: Lisen kommer och är med i början av mötet och uppdaterar 
oss: Anläggningsbidraget kommit in och kommit igång med fakturautskick. Vi klarar 
våra utgifter resten av terminen. Gruppen som ska ha koll på ekonomin tycker det ser 
bra ut. Vi ska tänka på att ta ut påminnelseavgifter 

• Personal: Skyddsrond med regionala skyddsombudet. Det gick bra lite uppgifter att 
göra men inga stora saker. 

• Anläggning: Arbetsdagen  var bra, blev mycket gjort. Sommar hagarna nästan klara. 
Boxar behöver köpas in så material finns så när stallet ska göras iordning. 

• Ridskola/stall/hästgrupp: Lite nytt till ridskolan. Hippe är såld om besiktning blir 
godkänt.  

• Ungdomssektionen: Emma redovisade från US. Fortsätta med rid lekis,och kanske 
lite utvidgning av ridlekis. möte med US planeras till fredag 8/5. Us tänker fixa 
Lisebergsresa, planering pågår förslag 17/6.  

• Medlemmar: Månadsbrev är på gång väntar på att Liz ska komma med en medlems-
maillista lotta fortsätter med detta . Fortsätta med värdecheckar . Dom räcker bara 
under våren tom. 12/6. 

• Evenemang:  Familjedag 23/5 , baklucke-loppis , hoppborgar , visning av klubben, 
lotterier , ponnyridning , poängpromenad, fortsatt planering pågår. 

• Brand, skyddsrond: Skyddsrond pågår, lite backning på att det inte fanns klardatum 
på listan. Brandrond är planerad andreas bokar tid med Tony Åsberg. 

• Frågor 
• Uppdatering hemsidan(företagsridning,telefonnummer)(peter): Lotta kollar 

över och lägger till mobilnummer på lämpliga sidor 
• Åldersgräns hantering av hästar på anläggningen (Andreas):Vi har en regel 

som säger att vid hantering av häst så ska man vara 15 år. 
* Förslaget är att åldersgränsen tas bort. Hjälmtvång när det jobbas med hästar i 
stallet till och med 15år. Vid ridning utanför anläggningen Bör vuxen meddelas 
innan man ger sig ut. 
Vi beslutade denna ändring med start 6/5-15 



• Kontrakt uppstallning (Andreas) Kontrakten är mycket otydliga måste gås 
igenom. Andreas vill att vi startar en arbetsgrupp som går igenom kontrakten, och 
ger ett förslag på nya tolkningar. Grupp bildas Peter , Andreas ,Jennie , Amanda, 
och Line ingår i denna . förslag ska visas vid nästa möte. 

• Sofia Dahlström ht2015 (Andreas) Hon har idag torsdags lektioner. Sofia 
undrar om hur hösten ser ut. Vi kollar med bemanningen..  

• HLR. Vi beslutadet att vi ska göra utbildning på HLR för personal och aktiva 
medlemmar. Tidpunkt åter kommer vi med  

• Samverkan sotenäs.Är det något för oss. Vi lägger det åt sidan, inget aktuellt nu 
• Annonsering Familjedag. Ska vi annonsera i havsbandet , höga priser.  Vi köper 

ingen annons men vi ska försöka få tag på ”trottoar pratare” och ge information 
på den dagen på olika platser 

• Övriga frågor  Line hade kollat med ett tryckeri  storlek A3 för en kostnad på ca 
200:-/st. för ridleden vi behöver även se över andra skyltar som visar att vi finns 
här. 

• Tiden för ridläger, varför ligger ridlägret som det gör , önskar att det ligger på fler 
tillfällen på sommaren , ska ses över inför 2016 

• Tävlingsektion.  Amanda bildar en grupp redovisas nästa möte 
• Hyreskontrakt för ”sköthästar ” behöver kollas upp med uppsägning och lite 

annat 
 

• Nästa möte 3/6 kl 1900-2100 
• Mötet avslutas  Ordförande tackade för visat intresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Schöneman   Peter Särnbratt 
Ordf.    Sekr 
 
 
 
 
 
 
 
Line Odin 
Justerare 


