
 

              Protokoll medlemsmöte 
                     Datum: 2015-06-23 
                     Tid: 18:00 
                     Plats: Café Gnägget 
                     Deltagare: Styrelsen Sotenäs Fältrittklubb samt alla medlemmar inbjudna, se bifogad 
deltagarlista.  

 
 Ämne Föredragande 

Tid och karaktär 
Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när) 

1 Mötets öppnande  Ordförande hälsade alla välkommna 

2 Sekr. & justerare  Peter Särnbratt, justerare Lotta  

3 Dagordning   Godkänns 

4 Styrelsen informerar Styrelsen -Förprövningen från Länsstyrelsen  på stallombyggnaden  är 
godkänd. 
Behov att få in anbud på ombyggnaden är akut 
 
-Brandrond genomfördes med styrelse och personal samt 
räddningstjänsten 
 
-Skyddsrond, och systematiskt skyddsarbete är på börjat 
 
Vi måste dra igång med tävlingssektionen. Amanda tar emot 
intresserade. 

5 Värdegrundsarbete Styrelsen Ridskolan i centrum.  
Vad står klubben för, föreningens största uppgift är att vara 
ridskola, vi måste vara tydliga i vårt verksamhetsmål. 
 

6 Ideell förening Styrelsen Vi är en ideell förening, vi behöver fler som vill hjälpa till. 
Vi behöver söka efter fler frivilliga som kan hjälpa till.  
Ju fler vi blir desto roligare blir det.  
Fler familjeaktiviteter behöver göras för att tala om att vi är en 
förening och behöver hjälp. Vi behöver meddela vad vi 
behöver för hjälp. 
 
Vi behöver uppdatera vårt  mailadresser, detta bör göras vid 
terminsstart. 

7 Arbetsdagar Styrelsen Frågan är att hur vi får fler deltagare på arbetsdagar. Bättre 
framförhållning med tidsplanering ex halvårsvis. Glöm inte att 
behovet även gäller lokaler, sommarmöbler, m.m. 
 
Lämna ut meddelande på andra sätt ex via ridskolegrupperna. 
Kan även be ridgrupper göra vissa uppgifter. 
Även ordna arbetskvällar, man kan få små saker gjorda på en 
kväll. 
 
 

8 Nya kontrakten Styrelsen 
Brandskyddsinformati
on i kontrakten 

Vi informerade om nya uppdaterade kontrakten som är under 
färdigställande.  
Hyreshöjning kommer att ske, återkommer med datum senare 
 

9 Samarbete med Skövde 
Frisksportsförening 

Styrelsen Samarbete med Skövde frisksportklubb (SFK.  
Nytt kontrakt med fördelningen av el för vatten kommer att 
skrivas med SFK 
Ett gott samarbete är på gång med dom 

10 Vårt 40-årsjubileum Styrelsen Klubben fyller 40 år i år! Vet någon vilken datum klubben 
bildades?? 
Förslag på aktiviteter vid 40-års jubileumet är välkommet samt 
vilka som kan hjälpa till med planeringsarbetet och vid 
jubileumet. 
Fortsatt jobb pågår 

11 Övriga frågor   

 Sponsorer  Hotell Kaprifol är glada att fått en länk på vår hemsida. 
Sen finns det fler som vill vara med och sponsra oss, 



sponsorgruppen jobbar vidare med detta. 

a Anläggningskortet  Hur kollar vi betalningar runt anläggningskortet? 
Förslag är att är att betalning sker helår-, halvår- eller 
kvartalsvis. 
Tydliga listor i ridhuset ska visa på vilka som betalt. 
Uppdaterade listor med betalningsdatum på lista, 
(maskinskrivet). Vi behöver minska administrationen kring 
detta, samt verkligen få in avgifterna . Finns det några bra sätt 
att hålla koll på 5-kort och 10-kort användare? Ex via sms och 
giltighetstid, vidare arbete gällande detta ska ske. 
Bra att det blir mer flexibelt än det är idag, då hel-eller 
halvårsbetalning gäller from betalningsmånad och inte 
kalenderår. 
 

b Höstens lektioner   
 
 
 
 

c Jourerna  Jourerna missköts, glöm inte att ta din jour. Missad jour 
debiteras. 
Cecilia Olsén är sommarhage ansvarig, vad ingår och vilka 
skyldigheter har sommargäster samt jourpersonalen? 
 
 -Önskan att det kommer en kontaktlista på sommargäster 
och vilka krav och skyldigheter som gäller.  
 
Tydligare regler för vad som gäller, vem som gör vad. 
Mycket diskussion om vad som gäller,vad säger kontrakten , 
vad gäller för jouren. Tydliga rutiner behövs. 

    

d Pantamera  Stort arbete pågår och det är mycket positivt. Klubben har 
blivit sponsrad med plastkärl så att vi kan ställa ut kärl på 
offentliga platser. Alla burkar gäller att lämna in även 
utländska burkar får vi betalt för. 
Vi får en fast summa för full säck, de lämnas på två bestämda 
butiker. Camilla och Annika håller i detta, vid frågor kontakta 
dem. 

 Utbytes tävlingar  Förslag finns på utbytestävlingar,  göra lite mer aktiviteter och 
även utbyte mellan andra ridskolor.  
Klubbtävlingar mellan ett par ridskolor/klubbar ex Tanum och 
Lysekil. 
Måste tänka på vilka regler som gäller, vilka krav finns det, 
reglerna har blivit strängare.  
Vi behöver kolla vad som vi har för behov av för 
funktionärsutbildningar. 

    

 Avslutning  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 
 

 
 
 
 
 
Peter Särnbratt  Lotta Botö 
Sekreterare  Justerare 


