
 

              Protokoll 
                     Datum: 2016-01-04 
                     Tid: 18:00-21:00 
                     Plats: Klubbrummet 
                    Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Amanda Elofsson, Lotta Botö, , Jennie Bergsten ,Andreas 

Schöneman  

Frånvarande: Line Odin, , Helen Eriksson (persans.) Marie Hedlund, Emma Alexandersson (US), 
 Ämne Föredragande 

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

1 Mötets öppnande  Ordförande hälsade alla välkomna 

2 Sekr. & justerare  Sekr. Peter Särnbratt   justerare: Lotta Botö 

3 Dagordning    

4 Föregående protokoll   
Gicks igenom och lades till handlingarna 

5 Rapporter   

a Ekonomi:  Rapport kommer från Jennie senare via mail 

b Personal:   Schemaändring genomförs enl personalens önskemål 
Helen har avsagt sig vikarieanskaffning 
 

c Anläggning  Vi har haft inbrott natten till 160104,troligtvis samma 
gärningsmän som vid ett tillfälle förra året.  
Polis anmälan gjord. 
Skador på kontor och cafélokaler. 
 

d Medlem  Ingen rapport. 
 

e Ridskola/hästgrupp/stall  
 
 

Amanda kollar vad som gäller ang försäkringar 
 

f Ungdomssektionen  Emma A flyttar till annan ort och Amanda E är ny ordförande, 
Lisa T vice ordförande, Gabriella B kassör. 
 

g Brand och skyddsrond  Inget nytt, Andreas ska göra brandsläckar genomgång.  
Brandkåren är kontaktad och brandövning är på gång. 
 
 

h Värdegrundsarbetet  Andreas varit i kontakt med Lilla Edets Ridklubb, en klubb 
som vänt motgångar till framgångar. Några ur styrelsen åker 
dit på studiebesök inom kort. Det har kommit in ett antal svar 
på enkäterna gällande värdegrundsarbetet. 

6 Frågor   

    

a Riktlinjer för ekonomisk vinst 
vid olika evenemang 

Från föregåeende 
möte 

När US är med vid olika evenemang så går det mesta till 
klubben. Förslag från styrelsen till US. När US har ridlekis får 
de hela förtjänsten. Vid större inköpt för de äska medel från 
styrelsen. 
 

b Medlemsmöte när? Från föregåeende 
möte 

Direkt efter årsmötet 160207. 
 

c Ansökan bidrag Leader Lotta Peter Tynelius har kontaktat Leif Andreasson för hjälp att 
söka bidrag. Lotta B kontaktar Lejf Andreasson för en träff.  
 

d Årsmötesplanering Peter Diverse material från olika sektioner, allt ska vara klart till 
senast fredag 29/1. Arbetsmöte 18/1 kl.18:00 inför årsmöte. 

e Swish/bokföringen/bokslut Lotta Stefan kollar med Mia Göransson angående att göra bokslut. 
Lisen vill sluta med bokföring, Jennie kolla med Sanna om 
hon kan tänka sig att ta över. 
 

f Personalens timmar Lisen gm Lotta Personalen ska ha betalt för komptid för kvarka tiden. 
Styrelsen kollar upp vad försäkringen täcker i samband med 
kvarkan. 

g Användning av Styrelsen Arbetsgrupp startar för att sätta ihop riktlinjer för användandet. 



karantänboxar. 
Rutiner/riktlinjer 

Jennie och Lotta ansvariga samt 2 st hyresgäster som utses 
vid stallmötet 16019.   

h Vår aktivitet(tack för 
hjälpen med boxar) 

Andreas Beslut att genomföra en aktivitet som tack för hjälpen med 
karantänboxarna. 

i Sommarevenemang 
tidsplan och ansvariga 

Peter  Planeringen inför sommaren ska vara klart till påsk v12. 

j Regler för isolering  Fråga från stallmötet Se riktlinjer  för karantänboxar 

k Försäljning av balkar Andreas Försäljning av stålbalkar som ligger vid ridhuset. Gäller 15 st 
balkar. 300 kr/ balk. 

l Reducerad avgift vid utlån 
av häst till lektion 

 Reducering av avgifter med 30 kr/ lektion när man lånar ut 
häst till lektion. 
 

m Hyra sommar plats -16  Kassör och personal gör upp ett förslag på detta. Se även 
karantänsgruppen. 

n Regler efterföljes på 
anläggningen 

Andreas Ser man att ett allvarligt tillbud så rapportera detta till 
klubbmailen. Efterföljande av regler uppfattas allmänt som ett 
problem, alla ska hjälpa till att se till att det efterföljs innan 
något allvarligt händer. 

o Hästplacering Amanda  Vi avvaktar med frågan. 

p Inbrottet  Polisanmälan är gjord, vi håller kontakt med 
försäkringsbolaget. 

    

q Ridlektionsavgifter Andreas Återbetalning? Vi går ut med info angående reducering av 
lektionskostnaden via mail till berörda. 

r Stallmötet  Genomgång av tidigare protokoll inför nästa stallmöte som är 
den 9/1 kl 16:00. Andreas går, han kollar med Marie om hon 
kan vara med. 

s Besök hos Lilla Edets 
Ridklubb 

Andreas Förslag på dag 11/1, Andreas kontaktar dem. 

7 Nästa möte  1 feb kl 18:30 
 

8 Mötets avsl. 
 

 Andreas tackade för visat intresse 

 

 
 
 
Andreas Schöneman  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
Lotta Botö 
Justerare 
 
 


