
 
              Dagordning 
                     Datum: 20160503 
                     Tid: 18,30 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Stefan Nord, Peter Särnbratt, Jennie Bergsten , Ann-sofie Lifv, Cecilia Olsen Cederholm, 
Daniel Jarnrot , Peter Tynelius , Camilla Tynelius Björn Knutsen , Amanda Elofsson  
 Ej Närvarande: Camilla Borg, Ann-sofie Lifv 
 
 Ämne Ansvarig Protokoll  
1 Mötets öppnande   

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommna 
2 Sekr. & justerare   

Sekr. Peter Särnbratt Justerare Daniel Jarnrot 
3 Dagordning   

Godkändes 
4 Föregående protokoll   

Gicks igenom och lades till handlingarna 
5 Rapporter   
a Ekonomi   

Kassör redovisade. Möte med siffersevice imorgon onsdag4/5 
b Personal  Liz är sjukskriven efter en ridolycka personal. Lisa har sagt 

upp sig . 
Personalen ord gäller, är det något som inte tycks så kontakta 
styrelsen. Lita på personalen. 

c Anläggning   
Karantänboxar målade invändigt. Fortsätta renovering av stall 
vi har fått bidrag på ca450Tkr. Sommar hagar är nästan klart, 
lite röjning kvar på terrängen . underlaget i ridhuset är dåligt, 
ridhuset måste djupharvas. Amanda och stefan kollar att det 
blir gjort, vi måste sköta oss bättre med underhållet 

d Medlem   
Medlemsmöte 24/4 positivt, bara hyresgäster som kom ont 
om medlemmar som inte har egen häst på mötet. 
Blev en diskussion om att jobba ideellt. Hur ska vi engagera 
fler medlemmar och anhöriga. 

e Ridskola/hästgrupp/  Diskussion om att få deltagare på pay and ride. Var ska vi 
lägga minimi antal deltagare. Tävlingssektionen beslutar. 
Orion är till försäljning. Flera intresserade. lite problem med 
orion , be massören kolla över orion. Diva ska kollas över av 
massör. 
 

f Ungdomssektionen  Amanda redovisade. Ett 10 tal barn var med , lite dålig 
uppslutning bland US. Lite dålig uppslutning till möten även 
via sociala medier. 
 

 Brand och skyddsrond  Peter T har kollat med utrymningsövning, Brandkåren är 
intresserade at genomföra en utrymningsövning.  
 

 Hyresgäster/stall  Peter T kollat med inbrottslarm även kollat med brandlarm, 
synkat med alla byggnader. 
Ponnyboxar lediga. En lånar en box över Kristi himmelsfärd. 
Två har sagt upp sig, så det finns kö på box plats 
 

6 Frågor   
a Karantänrutiner/genomgå

ng av rutiner samt beslut 
Från föregåeende Blir litet utrymme för utrustning i samband med  

karantänboxar. Hagar i samband karatänboxar är ej klart. 
Arbetet pågår 
 
 
 
 

b Annonsering Björn från Carl-Johan Stark är kontakt person för samhällsföreningen. 



 föregåeende Sotenäs radio vi kollar upp priser vad dom kostar. 
 
 
 
 

c Medlemsengagemangsavg
ift 

Cecilia Var uppe på medlemsmötet. Kommer dom som ska vara här i 
kaffet. Vem ska vara här eller ska vi ta ut en avgift för att 
”slippa”. En medlemsengagemangsavgift  har funnits  tidigare 
men togs bort, ska vi införa den? Vi beslutar att införa den 
från HT- 16 start. 
Vi ska kanske skaffa ett kassaregister. Vi kollar om vi kan 
hitta ett kassaregister. 
 
 
 
 

d Personal  Omplanering av personal Liz har varit med om en ridolycka 
och kommer att vara långtidssjukskriven + studieledighet. 
Diskussion om vem som ska vara vikarier för ridlektionerna. 
Sommar läger vem ska ersätta Liz. 
Personalmöte på måndag 9/5 . Personalansvariga kollar med 
lite olika och redovisar vid senare möte om resultat. 
För att bli klassade som ridskola så krävs det en personal 
som är utbildad ridlärare eller instruktör. Vi har en person som 
har rätt utbildning som vi ska kolla referenser och kolla 
finansiering. 
Förslag: att erbjuda Amanda; Liz dagar samt sommarläger. 
 

e eventgrupp  Flyttat till nästa mötet 
f Kaffet  Nytt lås, till cafét? Kolla med personalen och kafépersonalen 
g Sponsring  Peter T startar med jobbet till helgen 7/5 
h Stallmöte  Ta fram frågor till nästa stall möte. Cecilia och Jenny 

sammanställer frågor. 
i Styrelsen  Förslag att någon från styrelsen finns på anläggningen. 
j    
    
    
7 Nästa möte  31/5 kl 1830 

 
8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
 
 
Cecilia Olsen Cederholm  Peter Särnbratt 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
Daniel Jarnrot 
Justerare 
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