
 

              Protokoll 
                     Datum: 20160307 
                     Tid: 18,30 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Jennie Bergsten , Ann-sofie Lifv, Cecilia Olsen Cederholm, 

Daniel Jarnrot , Peter Tynelius , Björn Knutsen  

 Frånvarande: Camilla Tynelius, Camilla Borg, Amanda Elofsson 

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande  Orförande öppnade mötet och hälsade alla välkommna 
 

2 Sekr. & justerare  Sekr peter särnbratt   just Daniel Jarnrot 

3 Dagordning  godkännes 
 

4 Föregående protokoll  Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Mycket att göra .  tar in offert på hjälp med bokföringen samt 
löpande arbete med ekonomin. Vi kollar upp vilka möjligheter 
som finns. Beslut tas på nästa möte. 
Vi väntar på försäkringspengar från ”kvarkan” 
Vi ligger hyfsat till ekonomiskt 

b Personal  Inget nytt.  Se nedan punkt b. 
 

c Anläggning   
Arbetsdag på söndag 13/3.  
Betong till karantänboxarna är klart enl. Peter T  
Anläggningsgruppen tar hand om planeringen. 

d Medlem  Medlemsmöte 24/4 kl 1600 
 

e Ridskola/hästgrupp/  Håller på att sätta igång ett par hästar. Ridskolan ökar sakta 
men säkert 
 

f Ungdomssektionen  Us varit på evenemang , mycket trevligt. Några hade inte 
skött sig riktigt. Vi pratar med berörda. 
Ridlekis 13/3   

 Brand och skyddsrond  En av ronderna ska göras nu i mars. Cecilia kollar vilken 
 

 Hyresgäster/stall  Ny hyresgäst på g står i karantän i tre veckor  
 

6 Frågor   

a Karantänbox rutiner  Rutin finns som förslag till genom läsning. Läggs på droppbox 
för genomläsning och beslut tages nästa möte. 
 
 
 
 

b Anställning av personal  3 Anställnings interjuver har genomfört.  
1 st som vill jobba stall. 
1 st som kan jobba vissa kvällar är utb ridlärare. 
1 st som kan jobba tisdagar är utb ridlärare. 
Förslag från personalansvariga är att ge dom tre 
timanställning. 
Beslut: Att erbjuda dom tre som sökt timmanställning. 
 
 
 
 

c Jubileum Tid? M.m.  Datum bestämt till 6/8  jubileum:  Eventgruppen ansvarar för 
evenemanget Eva Åman är sammankallande för 
eventgruppen.  
 



 
 

d Förslagslådan  Förslag 1. Gällande hoppnings tider och platser. 
Svar: vi ändrar hoppning att hoppning sker i stora paddocken 
och lilla paddock  blir dressyr, test under vårtermin. 
15-21 är hopptid på söndagar i ridhuset . respektera varandra. 
 
Förslag 2 : brist på information och kontakt.  Rutiner för 
privatlektioner. 
Svar; vi tar till oss denna information och kollar över våra 
rutiner 
Ang mailsvar ; vi kollar över våra rutinet för mail. 
 
 

e Förflyttning av ponny till 
ponnystall 

 Det finns en turordning som gäller när det gäller flyttning  av 
hästar. samt att det står i kontrakten att vi har rätt att flytta 
hästar. Kontrakten gäller. Vid problem kontakta styrelsen. 

f Påminnelser fakturor  Vi behöver få ut påminnelser det ligger mycket pengar . stora 
belopp finns att skicka ut påminnelser på. Cecila kollar upp 
detta. Vi behöver uppdatera våra rutiner runt betalningar och 
påminnelser  

g annonsering  Till nästa möte 

h Hyra av ridhus  vid privatlektioner  ska ridhuset bokas dagen innan senast 
oavsett antal. 

i Hot om våld  Hot  mot personer har förekommit på klubben . vad ligger 
bakom? Vi måste kolla upp detta. Vi tar en diskussion med 
berörda. 

j Våra avgifter  Vi behöver kolla över detta förslag till nästa möte. 

    

    

7 Nästa möte  21/3 kl 18,30 
 

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 
 
 
Cecila Olsen Cederholm  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
Daniel Jarnrot 
Justerare 
 
 


