
 

              Protokoll 
                     Datum: 20160412 
                     Tid:1830  
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, , Cecilia Olsen Cederholm, Daniel Jarnrot , Peter Tynelius , 

Björn Knutsen  

Ej Närvarande: Camilla Tynelius, Camilla Borg, Jennie Bergsten, , Amanda Elofsson, Ann-sofie lifv 

  

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande   
Ordförande hälsade alla välkommna och öppnade mötet 

2 Sekr. & justerare   
Sekr. Peter Särnbratt Just. Daniel Jarnrot 

3 Dagordning   
Gicks igenom  och godkändes 

4 Föregående protokoll   
Gicks igenom och lades till handlingarna 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Ingen rapport  kassör ej närvarande 
 

b Personal   
Mycket att göra personalen hinner inte riktigt med 

c Anläggning   
Arbetet förtsätter med karantänboxar, sommar hagar klara. 
Kommande arb dag 30/4 kl 1000 

d Medlem   
Medlemsmöte 24/4 kl 1600 

e Ridskola/hästgrupp/   
Inget nytt  

f Ungdomssektionen   
 Ingen rep.  

 Brand och skyddsrond   
Brand rond  göras  i juni , Utrymnings övning med hästar och 
personal Peter T håller ärendet.  
 skyddsrond med personal är på G 

 Hyresgäster/stall   
2 ponny boxar lediga. Sommar gäster har visat intresse. 
Offert kommit in på larm har kommit in. Kamera och larm 
funktion  Peter T Håller idetta.  

6 Frågor   

a redovisningshjälp Från föregåeende Cecilia har haft möten  med sifferservice,  det finns en del fel i  
bokförningen. Uppdatering pågår för att få ordning och reda. 
Alla ekonomiska underlag ska in till sifferservice senast 30/4-
16. 
 
 
 
 
 

b Karantänrutiner/genomgå
ng av rutiner samt beslut 

Från förgåeende  
Beslut  måste ske innan löfte om sommar stallning. Lägges 
vidare till nästa möte. 
 
 
 

c Familjedag i Maj?  ?? Familjedagen Känns som en lite tradition . 28/5 kl 1300-1600 
Kallar berörda grupper till nästa möte  cecilia kallar. 
 
 

d Annonsering 
  

Björn Björn jobbar vidare med annonsering via olika medier . vidare 
info nästa möte 



e Förslagslådan 
 

 Att medlemar ska kunna hyra häst och lokal för ex vis kalas. 
Svar: ja det är ok Kostnad: Lokal  200:-/för 3 tim 
Hyra häst isamband  med kalas 150:-/häst  

f Transportparkering  Cecilia Ska vi ta ut en avgift för att parkera transporter mer än 1 
dygn. Beslut 50:-/transport och månad. Vid 
Arregemang/tävling Ska transport flyttas överdagen. Start för 
avgift 1/7. 

g Nycklar Stefan Mycket nycklar är i omlopp.genom gång av vem som har 
nycklar. Stefan gör en ny lista på nycklarna.  

h Jubeleeumet Hur går det med 
planeringen 

Stefan kom med ett förslag: visa upp klubbens aktiviteter och 
inte ta in aktiviteter utanför klubben. Cecilia och stefan samlar 
in bilder för att göra ett kolage. 

i Bokföring 2015 Ej korrekt och ej 

inskickad  

Bokföring är ej inskickad, kolla med andreas . Peter S  ser till 
att det blir inskickat 

 ridläger  Liz håller i ridläger sommaren -16. Lägerverksamheten ska 
ske i föreningens regi och plats ska vara på arsleröd. 

 Beslut om ansökan  Beslut: 
Ansöka om reparera rötskada klubbrummet 
Nya dörrar vid entre och till Handikapptoan 
Renovering av golv i klubbrum , cafe och korridor utan för 
klubbrum samt toaletter . 
Även för säkerhetsutrusning så som hjälmar och västar. Detta 
söks hos idrottslytet. 

    

7 Nästa möte  Nästa möte 3/5 Kl 18,30 
 

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
 
Justerare 
 
 


