
 

              Protokoll 
                     Datum: 2015-08-12 
                     Tid: 1830-21,00 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt,  Amanda Elofsson, Lotta Botö, Marie Hedlund, Jennie 

Bergsten  
 Ämne Föredragande 

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

1 Mötets öppnande  Till mötesordförare valdes Lotta 

2 Sekr. & justerare  Peter Särnbratt justerare Marie 

3 Dagordning   godkännes 

4 Föregående protokoll   
Lästes och lades till handlingarna 
 
 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Inget att rapportera 

b Personal:    
 
Amanda anställd samt schema ändring. Redovisas se bilaga 
 

c Anläggning   
Ombyggnad svårt att få in anbud. 
Ny vattenpump inskaffad och installerad. 
 
 
 
 

d Medlem   
 
 
 

e Ridskola/hästgrupp/stall  
 
 

 
 
Zorka såld. Hästgruppen kollar efter nya häst/ar till 
ridskoleverksamheten. 
 
Jennie lånar ut ”Dama” till ridskoleverksamheten så länge. 
Ridhästar är på inridning, 
Niki som är inhyrd kan kanske inte användas som tänkt. 
Hästgruppen kollar vad som står i kontraktet. 

f Ungdomssektionen   
Ingen representant 
 
 

 Brand och skyddsrond   
Inget nytt 
 

6 Frågor   

 vatten  Se ovan. Vattenslang till vatten till vinterhagarna. 

a ridlektionspriser   
bordlägges 

b Anläggningskort i 
samband med ridlektion 

  
Inget separat  anläggningskort vid lektion. Men ska man vara 
här annan tid så ska man ha anläggningskort. 
Vem redovisar dom som hyr anläggning, var står det? Regler 
för att hyra lokal måste uppdateras. Ridlärare och hästgrupp 
kollar över detta. Tydligare regler krävs. 

c Hovslagare?? jennie  
Tillfällig uppställning typ hovslagare i stallet, vad gäller? Enl 
reglerna så får inte tillfällig uppställning ske så kan inte 
”hovslagare och tandläkare” ta emot privathästar. Hur ska vi 



göra? Ska vi ta nytt beslut? Vi kollar och tar upp det på nästa 
möte. Amanda och Jennie kollar. 
 
 

d Värdegrund Andreas bordlägges 
 

e Kontrakt 
Hyreshästar/sköthäst 
 

Amanda Amanda redovisade förslaget. Vi gör en genomgång .Peter 
och Amanda  skriver ett kontraktförslag till nästa möte, samt 
ansvariga personer. 
 

 personaltelefon Jennie Jennie köper in telefoner samt kollar vilket abonnemang som 
är bäst. 

f släckutrustning  bordlägges 

g Söka bidrag Andreas bordlägges 

h Planering ”tävlingar” 
Ridborgarmärket 

amanda Planering är påbörjad . Amanda och Jennie +2st till . 
påbörjade att sätta ansvarspersoner på olika positioner. Nytt 
möte pågång. ”Tävlingarna” ska vara som lite större tävlingar 
för att träna på våra regler och rutiner. 
 

i Schema ht15, skyddsrond-
klar? Vinterhagandvarig, 
box-flyttning av häst 

Amanda & Marie Vinterhagsansvarig styrelsen är ansvariga med hjälp av 
personalen. Boxflyttning finns i hyreskontraktet punkt 462. 
Schema ht-15 är gjort ihop med personalen, uppföljning av 
schemat sker v44. 

j Swish? Kortmaskin, 
banken sponsra oss? 

Lotta Lotta kollar reglerna för att swisha pengar. Samt kortmaskin. 

 Sponsorhuset Lotta Vad är det för något? Vi avvaktar med detta till nästa år. 

 Förslag i förslagslådan, se 
bilagan 

Lotta Från förslagslådan ; vi kollar det till nästkommande säsong. 
 
 
 

 fellista jennie Lotta gör en lista  

 Ansvarsfördelning   Anläggningsgruppen  ansvarar för skötseln av ridskolans 
hagar och stallets underhåll. 

 Intagande av privathästar  Kostnad??? 

    

7 Nästa möte Planering av höstens 
möten 

Möte inför stallmöte 19/8 18,30 
Nästa styrelsemöte 14/9 18,30 
 

8 Mötets avsl. 
 

 Mötet avslutades. 

 

 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare 
 
Lotta Botö  Peter Särnbratt  
 
 
Justerare 
 
Marie Hedlund 


