
  

             Protokoll 
                     Datum: 20161018 
                     Tid: 18.30 
                     Plats: Klubbrummet 

                     Kallade:, Peter Särnbratt, Jennie Bergsten , Cecilia Olsen Cederholm, Daniel Jarnrot , Peter Tynelius , 

Camilla Tynelius Björn Knutsen ,  

 Ej närvarande: Camilla Borg, Amanda Elofsson 

 
 Ämne Ansvarig Protokoll  

1 Mötets öppnande   
Ordförande hälsade alla välkomna 

2 Sekr. & justerare   

Sekr:peter särnbratt Justerare Björn Knutsen 

3 Dagordning   
Godkändes 

4 Föregående protokoll   
Godkändes ock lades till handlingarna 

5 Rapporter   

a Ekonomi  Ekonomin ser positivt ut. Mycket in via pantamera ock div 
evenemang. Fler ridande. 
 

b Personal   

Inget nytt från personalansvarig. 

c Anläggning   
2 arbetsdagar på gång . största vikt är att uppdatera 
belysningen och el på anläggningen samt röjning av ytor på 
anläggningen samt borttagning av ris m.m. arbetet kommer 

att fortsätta även  VT-17. Rutin runt ridhuset när det gäller 
underlaget. Anläggningsgruppen tar fram underlag. 
Kablar är draget för kamerakoll på anläggningen. 

Arbetsdagar kommer ut på hemsidan samt lappar runt på 
anläggningen. Datum kommer senare. 
Avfalls hantering på anläggningen är på G 

Kostnadsförslag på Ljudanläggningen till föreningen (för 
musik och referat) 4-6 högtalare ock mixer och kablage 
ca18000+moms kollar vidare efter andra möjligheter och 

priser. 

d Medlem   
 

e Ridskola/hästgrupp/   
Fler ridande har kommit. Åsa har kollat på en häst, troligen en 

nybörjar häst kostnad 49000:- . utseende ”ful” budget finns 
sen tidigare på på  55000:- från panta mera pengar. 

f Ungdomssektionen  Ridlekis 23/10.  
Myskväll med pizza är under planering 

 

 Brand och skyddsrond  Peter T har tagit fram protokollet. Ett par(ca6st) saker behöver 
åtgärdas 
Återgärder: 

Systematist brandskyddsarbete 
Tydligare regler och efterlevnad av dessa samt skyltning. 
Återsamlingsplats ska märkas upp. 

Fler släckare utrustning och skyltning. 
Rutiner för utrymning. 
Se protokollet från brand och skyddsrond för mer information. 

Detta gäller hela anläggningen 
Ett stort jobb att göra. 
  

Cecilia tog upp lite om arbetet med att få kvalitetscertifiering 
från Svenska ridsportförbundet 
 

 Hyresgäster/stall  En ut en in. dom har delat uppsägning och inflyttning. 

 



6 Frågor   

a Sommarhagar - plöja  Sommarhagar är dåliga. Hur löser vi detta.förslag att plöja 
hagarna och så om ska vi söka bidrag för detta. 
Ska vi söka pengar så ska dom användas till rätt saker.  

 Peter T kollar vad som ska göras för att sommar hagarna ska 
bli bra.  
 

 
 
 

b Hyreshöjning boxar   Det är skillnad på priset på inneboxarna . ska det vara 

skillnad? 

Hyreshöjning? Ja  samma yta samma pris .Beslut: alla 

boxar höjs med 100:- samt en extra höjning på dom som står i 

stora stallet så dom kommer upp till samma nivå. Alla boxar 
ska ha samma prishöjning träder ikraft from 1/1-17 
 

Ett förslag kom att flytta klubbhästarna till lilla stallet 
och stora stallet till uthyrning. Bra förslag med 
tanke på säkerhet vid ridskoleverksamhet. Vi tar 

med oss detta förslag till kommande styrelsemöte. 
 

 
 
 

c Tjänster att tilläggsköp 
 

 Beslut är taget 2015. Vi kollar upp detta till nästa möte och 

fortsätter med diskussionen på det möte. 
 
 

 

d Planering sommarläger 
 
 

 Vi måste få ut sommar läger snarast, samt vad som händer 
runt Jul och Nyår. 

e Personal  Schematider har följts dåligt. dåligt efterföljande av regler ex 

rökning. regler behöver förtydligas. Information måste komma 
ut bättre och säkerställa att det har kommit ut till rätt personer. 
Förtydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Få personalgruppen att öka sitt samarbete 

f Krisplan  Nästa möte 

g Hage nyanlända   Vad ska gälla? vi beslutade att nyanländ häst får en större 

hage pga. ny opererad. Björn K ser till att hagen som är 
aktuell blir lite större gräns mellan hagar. 
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7 Nästa möte  Valberedning kalas till nästa styrelse möte . Cecilia kallar 
valberedningen. 

15/11 -16 kl. 1900 
 

8 Mötets avsl  Ordförande tackade för visat intresse 

 

 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 



 
Justerare 
 
 


