
 

              Protokoll 
                     Datum: 2016-03-21 
                     Tid:18,30  
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Jennie Bergsten , Ann-sofie Lifv, Cecilia Olsen Cederholm, 

, Peter Tynelius , Camilla Tynelius Björn Knutsen ,  

 Frånvarande: Daniel Jarnrot, Camilla Borg, Amanda Elofsson 

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande   
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommna 

2 Sekr. & justerare  Sekr.Peter Särnbratt  Justerare; Björn Knutsen 
 

3 Dagordning   
ok 

4 Föregående protokoll  Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Inget att rapportera 
 

b Personal  2 st nya har börjat med intro tredje tackade nej till tjänst 
 

c Anläggning  Arbetsdagen 13/3 blev genomförd. mycket jobb blev gjort. 
Bra Jobbat 
V12 börjar jobbet med golvarbetet på karantänboxarna 
 

d Medlem  Inget nytt 
 

e Ridskola/hästgrupp/   
Jobbar på   

f Ungdomssektionen   
Inget nytt. 

 Brand och skyddsrond   
Pågår  

 Hyresgäster/stall  Nya hyresgäster på gång in 
 

 Värdegrund  Peter  fortsätter att söka kontakt med Staffan Kalander.  
 

6 Frågor   

a Karantänrutiner/genomgå
ng av rutiner samt beslut 

Från föregående möte  Behöver ett möte till innan beslut kan ske. Bordlägges till 
nästa möte 
 
 
 
 

b Sommar aktiviteter 
kostnader ,betalningar 

 Hur uppdaterade är våra priser på sommarläger? 
Inget lunch ingår , caféet är öppet. 
Behov av ”vuxen” stöd i samband med sommarläger. 
 
 
 
 

c Våra avgifter Från föregåeende 
möte 

Hur funkar det med mängd rabatt , 20:- i rabatt för ridlektioner 
om det är mer än 1 i familjen som rider. 
 Detta beslutades och gäller från Hösten terminen -16  
Avdrag med egen häst? vi beslöt att sluta med avdrag med 
egen häst vid lektion gäller från Höstterminen -16 
Ridskoleavgifterna kan delbetalas. 
 

d annonsering Från föregåeende 
möte 

På vilka sätt kan vi annonsera på. vad kostar det? kan vi få 
annonser gratis. 
Prova på ridning för att öka medlemsantalet. 



Us Kommer att dra igång tipspromenad till häst. 

e Stölder cafeterian  Mat och dryck försvinner i caféet och inga pengar in. Används 
svishen riktigt? Byta lås och dörr till café delen. Skaffar 
nyckelinkast till cafényckeln. Redovisning av försålda saker 
bör införas. 
Stefan ock Peter S kollar om vi kan hittar ett kassaregister. 

f Sifferservice  Redovisningsbyrå i Hunnebo. Hur ska vi göra smartaste valen 
ekonomisk? vi kollar med kommunen om dom kan hjälpa oss 
med att dra av moms. Vi beslutar att använda oss av 
sifferservice om inte kommunen har något har att invända. 

g Personal   Genomgång av personal och kostnader. 
Vi har stora adm. kostnader för vikarier, vi kollar upp våra 
utgifter runt adm. kostnader. 
Viss schemaändringar är gjorda  
vi beslutar att bjuda personal på Kaffe/te/saft när dom jobbar. 
Vi har lite problem med hyresgäster som inte ”tål” varandra. 
Vi pratar med berörda personer och talar om vad som gäller. 

h Behov av ökade 
inkomster/bidrag  

 Idrottslyftet . Cecilia kollar och söker bidrag för utrusning. 
Thordenstiftelsen svar april 
Kommun förhandsbesked kommun 245,000,00kr 
Vi behöver få in mycket mer pengar till klubben.vi behöver 
sätta upp en önskelista så våra medlemmar kan skänka. 
Sponsorgruppen har en vision att klä insidan på ridhuset med 
företagsskyltar, reklam avtal  är på gång av 
sponsringsgruppen. 
Datia har ett paket för bevakning när det inte är bemannat. 
Peter T kollar upp regler och ber om offert 

i förslagslådan  1: gymkana slutar på fredag, blir på helger enl sep schema. 
Lotta Botö sköter schemat 
2: Arbetsdag inför Bohus cupen för att snygga till inför 
tävlingsdagen. Beslut att göra städdag den lördag 2/4 kl 1000 
3: uppfräschning av skylt och lilla paddok samt bord och 
bänkar till caféet . styrelsen bifalls 
4 : Vi får inte släppa  hästar lösa i paddoken. Använd 
rasthagar. Vi kommer att se över våran information  om detta. 
 

j Larm  Nästa möte 

 cafeterian  Nästa möte 

 arbetsdag  Nästa möte 

7 Nästa möte  12/4 kl 1830 
 

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avsluta mötet 

 

 
 
 
Cecilia Olsen Cederholm  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
Björn Knutsen 
Justerare 
 
 


