
 

              Protokoll 
                     Datum: 20160222 
                     Tid: 1830 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Kallade: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Jennie Bergsten , Ann-sofie Lifv, Cecilia Olsen Cederholm, 

Daniel Jarnrot , Peter Tynelius , Camilla Tynelius Björn Knutsen ,  

 Frånvarande: Camilla Borg, Amanda Elofsson 

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande  Ordförande Hälsa alla välkommna och öppnade mötet 
 

2 Sekr. & justerare  Peter Särnbratt justerare Daniel jarnrot 
 

3 Dagordning   
Gicks igenom och gödkänndes 

4 Föregående protokoll   

5 Rapporter   

a Ekonomi  Jennie redogjorde för ekonomin  
Mia Kjäll Göransson som gjort bokslutet , hon kom med på 
förslag på saker som vi kan spara in på. Mia tyckte att 
bokföringen är mycket avancerad , går att göra den mycket 
enklare. Jennie sammanställer listan på vad vi kan spara på 
Cecilia kollar med visma ekonomisystem för att uppdatera 
programmet. 
Kassören kollar upp vilka som har fått påminnelser. 

b Personal  Personalmöte genomfördes , behov av ridlärare.behöver se 
över personaltätheten 
 

c Anläggning Björn/stefan Ansökningar från thorden stiftelsen är sökt. 
Anläggningsbidrag sökt. Golv i karantänboxarna  ska göras , 
det ska gjutas 
 

d Medlem  Medlemsmöte eísamband med årsmötet . extra årsmöte utlyst 
6/3 kl 1600 

e Ridskola/hästgrupp/   
Starta upp en ridskolegrupp/eventgrupp. Cecilia tar i det. 

f Ungdomssektionen   
Ingen närvaro. 

g Brand och skyddsrond   
Inget nytt 

h Hyresgäster/stall Ann-sofie/Cecilia 
 

 
Ny grupp startat  första mötet genomfördes idag 22/2 2016 
Två stycket på väg in. 

6 Frågor   

a Vik för liz Camilla  Camilla letar personal om ingen vill ha det så . vi lägger ut en 
annons. På tjänsten ca 60% 
 
 
 
 

b Värdegrundsarbetet   
Inget nytt  . Peter T har pratat med andreas hur det tidigare 
gjort . Peter T fortsätter jobbet ihop med Stefan N 
 
 
 

c Dropbox, se över 
behörigheter 

peter  
Cecilia uppdaterar listan 
 
 

d Behörigheter till våra 
informationskanaler 

Peter Cecilia har fått behörigheter att vara adm.  



e Ridskolegruppens syfte  Kallar den eventgrupp istället både vuxna och ungdomar 

 Rutiner box och stall Ann-sofie /Cecilia 
Se mapp förprövning 

Grupp bildad  

f förslagslådan  Förslag från förslagslådan : Att klubben ska ha öppet hus ett 
par gånger /år  samtidigt kan vi ha arbetsdag 

g Avtal personal Camilla T Kolla avtalen med inhyrda ridlärare. 

h Hyra av ridhus /regler Jennie Uppdatera reglerna för ridhuset, bokning ska visas på 
kalender , respektera hopp och dressyr tiderna. En 
påminnelse via socialamedier.  

i Hundklubben hyra lokal  Cecilia har kontaktat hudklubben med priser och regler 

j månadsbrev Cecilia Fortsätta med månadsbrev via facebook och hemsidan. 
Cecilia tar ansvar över detta 

k Ytterligare P-ansvarig Camilla Vi behöver få till en vikarielista. Camilla T och Cecilia kollar  
Om dom hittar någon som är villig att hjälpa till med personal 
och vikarier 

l Medlemsmöte, jubileum  
 

 Jubileum det inställda försöka få till under våren, förslag slutet 
maj eller början juni beslut om datum vid nästa möte 

 onsdagslektioner  Vi kollar upp vilka av tal som finns 

 Sommar aktiviteter peter Om det ska bli något så ska det vara klart innan påsk. 

 us stefan Förslag från stefan  att anordna tipspromenad till häst .  
Förslag 2 från stefan  att anordna lite små tävlingar med ex 
fyra klubbar . det finns små klubbar i våran närhet. Både för 
senior och junior 

 sponsorgruppen  Behöver starta upp en ny grupp den gamla har slutat . finns 
det några intreserade.  Peter T och Daniel j kollar. 
Namnförslag på fler deltagare . nya regler har kommit för 
reklamavtal (sponsring) 

    

7 Nästa möte   
7/3 kl18,30 

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare  
Cecilia Olsen Cederholm  Peter Särnbratt 
 
 
 
Justerare 
Daniel Jarnrot 
 


