
 

              Protokoll 
                     Datum: 2015-06-30 
                     Tid: 18:30-21:00 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt,  Lotta Botö, Jennie Bergsten, Andreas Schöneman 

 Frånvarande: Emma Alexandersson (US), Amanda Elofsson, Line Odin, Marie Hedlund, Helen Eriksson 

(persans.) 

 Ämne Föredragande 
Tid och karaktär 

Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när) 

1 Mötets öppnande  Ordförande hälsade alla välkomna 

2 Sekr. & justerare  Sekreterare: Peter Särnbratt, justerare: Lotta  

3 Dagordning   Godkändes 

4 Föregående protokoll  Genomgång av föregående protokoll 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Liz har gjort föreningens deklaration 
Lisen sa att det ekonomiska läget ser bra ut.  
Kostnad dock för självrisk på 9000:- pga. inbrott 

b Personal  Personalen har börjat planerat höstens lektioner och 
arbetstider, arbetet fortgår. 

c Anläggning  Länsstyrelsen har godkänt vår planering med ombyggnad av 
stallet. Godkännandet gäller i 3 år. 

d Medlem  Ridlägren börjar v.29. 

e Ridskola/hästgrupp/stall  
 
 

Ombyggnad av stall på gång. Ridskolehästar behöver 
genomgång. 

f Ungdomssektionen  Ridlekis genomfördes 24 juni. 10 barn närvarade och det var 
bra uppslutning från US medlemmar. 
Förslag från ansvariga på ridlekis att de ridande ska betala ett 
medlemskap på ex 150:-/år from 3:e ridtillfället. 

g Brand och skyddsrond  Genomgången och godkänd. 
 

6 Frågor   

a Sponsorernas loggor på 
hemsidan 

Lija gm Lotta Vi har lovat att lägga in sponsor loggor på hemsidan när vi 
godkände sponsoravtalet. Detta ska göras inom kort. 

b Hyresgrupp Peter Grupp bildas för detta arbete: Peter, Jennie, Stefan jobbar 
fram ett förslag till hyreshöjning. 

c Kontrakten Peter Arbetet med att slutföra kontrakten fortsätter 7/7 kl.18:00 hos 
Andreas 

d Höstens ridlektioner, 
lägga ut vem som har vilka 
dagar 

Lotta Personalen håller på med schemaläggningen på 
ridskoleverksamheten. Vi ska be personalen att komma in 
med schemat så vi kan lägga ut på hemsidan. Vi kallar till ett 
möte med instruktörerna om ridskoleverksamheten och 
schemat snarast. Andreas ser till att alla blir kallade. 

e Samarbete föreningar 
 

Lotta Flyttar till nästa möte. Efter inbrottet så anmälde sig 
Tennisklubben att komma och hjälpa oss med röjning och 
efterarbete.Vi hade klarat av jobbet på dagen men vi tackar 
stort för erbjudandet. 

f Jubileum, spika datum? Lotta Datum för jubileumet 7/11 sattes preliminärt 

g Fakturor inför HT-15 Lotta Vi ändrar betalningsdatum på fakturorna vid delbetalning till 
31/7 och 31/8 

h Hemsidan/Facebook Lotta Mer aktiviter på Facebook. Be personalen vara mer aktiva och 
lägga ut mer info på Facebook. Länken får bli tydligare mellan 
ridlärarna och Lotta om vad som vad som ska läggas in. Vi får 
bli bättre på att uppdatera våra medier.   

i Sotekanalens dag Jennie Ett bord mittemot ”Olgas”, Jennie håller i ponnyridning. 
Lotterier planeras, vinster efterfrågas. Ev. gratis ridlektioner 
som priser på lotteriet. Tider på ponnyridning mellan 12:00-
17:00, förberedelser startar vid ”Olgas”  kl.11:00 

j Pantamera Camilla gm Lotta Mycket bra jobbat med detta arbete! Camilla beställer fler 
flygblad om Panta mera. Det säljs kakor av gymkhana gänget, 
mycket bra jobbat. 

 Sommargäster Andreas Det har varit lite problem med sommargästhästar. Vi kollar 



upp detta och påtalar våra regler. Kontaktlista ska sättas upp i 
stallet.  Styrelsen skapar en sådan. 

 Västanvändning  Bordlades till nästa möte 

 Tävlingar  Bordlades till nästa möte 

 Aktiviteter lördagar  Andreas tar in mer info och redovisar på nästa möte 

 Nya rutiner, tillfällig 
uppstallning 

 Bordlades till nästa möte 

 Frågor från personalen  När börjar insläpp av privathästarna? Förslag på att öka 
ljusinsläppet i manegen. Vi återkommer med svar. 

 Värdegrundsarbete  Andreas kollar med Staffan Karlander om värdegrundsarbete 
för styrelsen. 

 Ansvarig för 
ridlägerverksamheten 

 Ridlärarna ansvarar för att kolla avgifter/betalning för de 
veckor de själva jobbar 

7 Nästa möte  Onsdag 12 augusti kl.18:30  

8 Mötets avsl. 

 
 Ordförande tackade för visat intresse 

 

 
 
 
Andreas Schöneman  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
Lotta Botö 
Justerare 
 
 


