
 

              Protokoll 
                     Datum: 20160531 
                     Tid: 18,30 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Närvarande: Jennie Bergsten, Cecilia Olsen Cederholm,, Peter Tynelius , Camilla Tynelius 

 Björn Knutsen  

 Ej Närvarande: Camilla Borg, Ann-sofie Lifv, Stefan Nord, Peter Särnbratt, Amanda Elofsson, Daniel Jarnrot 

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande   
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2 Sekr. & justerare   
Sekr. Cecilia O. Cederholm Justerare Björn Knutsen 

3 Dagordning   
Godkändes 

4 Föregående protokoll   
Gicks igenom och lades till handlingarna 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Önskas bättre ekonomisk översikt. Större kunskap om vad 
alla förnödenheter går på årsvis för att lättare kunna spara in 
och undvika "svarta hål". Ponnyridningen i K-hamn drog in ca 
1000kronor och helgen på solliden drog in 5000kr som 
kommer att gå till en ny ridskolehäst. 
Lokstödet har missat att skickas in. Vi gick därför miste om 
dessa pengarna.    
 

b Personal  Åsa Sjöqvist är anställd på vikariat 100% f.r.o.m 15 Augusti. 
Kommunen har lovat oss medfinansiering av denna tjänsten. 
Amanda E kommer att ha lektioner tor-fre terminen ut och 
även klubbens lägerverksamhet. En telefonsvarare på varje 
anställds tjänstetelefon ska skapas för att underlätta 
kommunikationen och för att medlemmar ska veta vart de ska 
vända sig när de inte kommer fram.    
 

c Anläggning  En öppning på sidan av stora paddocken emot ridhuset 
önskas för att underlätta vid hämtade hinder. Detta kommer 
tas upp vidare för diskussion på anläggningsmöte. Larm till 
anläggningen har kommit. Bara montering kvar. 
Karantänboxarna är målade. Offert på stallbygge från JD 
bygg inväntas och boxarna är beställda.  
 

d Medlem  Familjedagen var lyckad och uppskattad. Sammanlagt drog 
den in närmare 4000kr.  
Frågan om ridskolans elever måste gå förbi privatdelen för att 
komma till lektion har kommit till oss. och efter konsultation 
med personalen är det bestämt att pga säkerhetsrisker 
kommer dom fortfarande använda sig utav att ta den vägen. 
 

e Ridskola/hästgrupp/  Orion är såld för 34.000kr. Vi har börjat att leta efter en ny 
ponny/häst till ridskoleverksamheten.  
En planeringsdag med personalen kommer att hållas för att 
strukturera upp/om verksamheten.  

f Ungdomssektionen  Ridlekis planeras att hållas snart igen.  
US kommer bistå anläggningsgruppen med att måla de nya 
boxarna.  
 

 Brand och skyddsrond  Dags för ny brandrond.  
Camilla och Malin träffade en representant från Kommunal 
och hade skyddsrond. Mycket givande och lärorikt.  

 Hyresgäster/stall  2 stycken har flyttat. och 2 nya kommer in.  
 
 



6 Frågor   

a Karantänrutiner/genomgå
ng av rutiner samt beslut 

Från föregåeende Hyresgruppen har varit i kontakt med länsstyrelsen och 
länsveterinären. Under rådande förhållanden fungerar inte 
karantänsituationen. Ur djurhållningsperspektiv kan man inte 
isolera ett friskt djur i 3 veckor, då hästar är flockdjur. Hästar 
måste komma ut i hage varje dag och för att karantän 
fortfarande ska gälla måste hästen stå minst 100m. ifrån 
nästa hage. i karantänförhållande måste hästen minst ha 
kontakt med andra hästar dagtid. men på föreskrivet avstånd. 
Vi kan inte bistå med det i dagsläget. hästar som stått själva i 
karantändelen har även påvisat stress och dåligt välmående.  
Därför upphör alla karantänregler med omedelbar verkan fram 
tills dess att vi har ett hållbart system. Dock ska nyanlända 
hästar hanteras med försiktighet och föreskrifter om den 
hanteringen lämnas ut till nyanlända.  
 
 
 
 

b Volten i ridhuset  Måste finnas tydligare regler gällande volten i ridhuset under 
lektionstid. max antal ridande och ekipage som rider i för höga 
tempon och med dålig kontroll har ridläraren rätt att hänvisa 
ifrån ridhuset. Samt får man inte ta första ingången till 
ridhuset under lektionstid.  
 
 
 

c Annonsering  Familjedagen och ridlägren är annonserade i Bohuskuriren. 
Familjedagen sponsrade dom oss med och ridlägren fick vi 
med 50%rabatt.  
Björn har fixat så vi finns med på de elektroniska tavlorna i 
sotenäs.   
 
 
 

d Jubileumet  Hålls den 24 september. det ska ha temat SFK förr och nu.  
En tidslop med bilder och historia. Björn kollar upp 
annonsering för detta.  

e eventgrupp  Amanda och Malin gör en nystart med denna gruppen. 

f Styrelsen  Har infört att det sitter en ledamot på kontoret varje måndag.  
Det kommer ha ett uppehåll under sommarlovet.  
Till hösten är det tiderna 18.00-19.00   

g Sponsring  Peter T startar med jobbet till helgen 7/5 

h Sommargäster  Mindre efterfrågan i år än tidigare. Vi har 1 sommargäst i Juni, 
samt 3 ponnyar i juli-augusti för tillfället.  
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7 Nästa möte   

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 
 
 
Cecilia Olsen Cederholm  Cecilia Olsen Cederholm 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
Björn Knutsen 
Justerare 
 



 


