
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2016-07-04 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Klubbrummet 

                     Närvarande:    Björn Knutsen, Camilla Tynelius, Cecilia Olsen, Peter Tynelius, Camilla Borg. 

 

 

 

                     Deltagare: 

    

1 Mötets öppnande  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommna 

2 Sektreterare och 

justerare 

  Sekr. Björn Knutsen justerare. Peter tynelius 

3 
Dagordning 

   

4 
Föregående Protokoll 

 Gick igenom och lades till handlingarna. 

5 RAPPORTER   

a 
 Ekonomi 

  Jennie  Vi har fått tillgång till tävlingsdatabasen 
Ekonomin ingen rapport 

b 
Personal 

 Camilla/Cecilia  Medarbetar samtal har genomförts arbetet med personalfrågor 

fortsätter som planerat. 

C 
 Anläggning 

 Björn  Vi har haft en informationskväll med berörda hyresgäster inför 

renoveringen av kvarvarande del i ridskole stallet. Och 

byggstart är planerad till vecka 30. Och hyresgästerna har fått 

sig tilldelade boxar under renoveringstiden. 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

  Vi har fått nya ridelever och medlemmar.Och två hyresgäster 

har sagt upp sina boxar och en hyresgäst påväg in. 

e  Ridskolan 

 
Cecilia/ Camilla   Vi har startat upp lektioner på lördagar just nu inga 

lektioner på fredagar. Utan det är tänkt att  det skall 

vara ett event en gång i månaden på klubben. 

f 
 Ungdomssektionen 

   Ungdomsektionen kämpar på man skall genomföra 

ridlekis sommar. Us- står för sin resa till Liseberg 

med hjälp av us-pengar återkopplar till kassören. 

     



 

 g Brand och 

skýddsrond 

 Peter  Det har genomförts en skyddsrond på SFK kvar att genomföra 

är brandronden och Peter Tynelius tar kontakt med brandkåren 

. I detta ärende för att genomföra brandronden. 

7  Frågor     

a nycklar Cecilia/Peter/Björn För att få ordning på nyckelproblemet så är målet att alla som 

behöver skall få en nyckel. Peter Tynelius tar kontakt med 

låssmed för att kunna lösa nyckelproblemet snarast. 

b Värdegrunden  Annika Svensson  Annika Svensson presenterade förslag till värdegrunden som 
klubben skall jobba fram. 

c Arvsfonden  Björn  Det har kommit in förfrågan från arvsfonden hur vi ligger till 
med planeringen av ridväg handikappsridning och utvecklande 
verksamhet, Cecilia Olsen tar kontakt med Karin Ward i 
frågan.För att ge ett svar. 

d 40 års jubileum  Björn/ Peter /Daniel  Det skall kallas samman planeringsgruppen för genomförande 
av förtiårs jubileumet Peter och Björn och Daniel tar tag i detta 
och kallar samman planeringsgruppen . 

e Planeringsdag 
styrelsen 

 Styrelsemedlemmar Det kommer att genomföras en planeringsdag för styrelsen för 
planering och genomgång av verksamheten på kort och lång 
sikt. Detta är ett måste och att vi är ålagda av komunnen att 
visa upp en plan för verksanheten. Detta sker 18/7 måndag 

8  Nästa möte Styrelsemedlemmar  Nästa möte måndag 15/8 måndag kl:18:30 

9 Mötet avslutades   Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, 

    

     

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 

 



 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

..............................       ........................           ...........................  

  Cecilia Olsen   Björn Knutsen          Peter Tynelius 

 


