
 

              Protokoll styrelsemöte 
                     Datum: 2013-10-29

                     Tid: 18.30

                     Plats: Klubbrummet

Deltagare: Per bond, Lotta Botö, Josefine Hansson, Björn Knutsen, Jonatan Rask

1 Mötets öppnande 1 min Ordförande Per Bond öppnar mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per Bond valdes till mötesordförande

3
Val av mötessekreterare

1 min Björn Knutsen valdes till mötessekreterare

4
Fastställande av 
dagordning

2 min Dagordningen fastställdes med viss omprioritering av 
punkterna då de två första punkterna under ”Frågor” förväntas 
ta stor plats.

5 Val av justerare Lotta Botö valdes som justerare.

6
Fasta punkter

20 min

a
Anläggning

Per/Björn
Vi väntar på beslut från Länsstyrelsen om vi får lov att dra 
ridleden där den anvisats av arkeolog från Bohusläns Museum. 
Björn Knutsen rapporterar via email till övriga styrelsen när 
beslut getts.

b
Personal

Josefin Vi kommer inte fortsätta med handikappridning just nu då 
antalet ridande är få. Styrelsen arbetar på hur en återuppstart 
och fortsättning kan se ut till våren.
Personalansvariga avvaktar återkoppling från Malin gällande 
önskemål om hur hennes schema kan se ut under våren. Hon 
återkommer under v. 45. 
Liz har ansökt om havandeskapspenning fr.o.m. årskiftet. Den 
nya ridläraren (ännu ej känd) kommer få möjlighet att gå 
introduktion ihop med Liz under vecka 51.
Personalansvariga avser i dagsläget inte att annonsera efter ny 
personal annat än genom andra ridskolor i området och de 
nätverk vi tillsammans har.

c
Ekonomi

Klubben står för närvarande utan kassör då Barbro Lundberg 
och Petra Forsythe lämnat styrelsen i förtid. Karin Ward kan, 
mot ersättning, tänka sig att fram till årsmötet göra ekonomiska 
rapporter till styrelsen. Vi beslutar att tacka ja till hennes 
erbjudande.



Josefin Hansson pratar med Malin (under v. 45) om att 
fakturera fram till årsskiftet.  

d
Medlem & hyresgäst

Malin Lundgren har tidigare lyft till styrelsen att hon som 
personalförmån önskar att slippa att göra jour på sin box. 
Styrelsen beslutar att bifaller hennes förslag. 

e
Hästar

Vi beslutar om att ha ”Hästar” som en fast punkt i dagordningn.

7
Frågor

45 min

a Planering av 
medlemsmöte

Jonatan Rask skriver dagordning som är klar senast en vecka 
före mötet. Dagordning annonseras via hemsida, FB och 
email-utskick. 

Vi beslutar att veterinär Jonna Johansson gärna får komma 
och kort föreläsa om lösdrift och hästars hälsa. 

Hästgruppen informerar på medlemsmötet om framtida tankar 
omkring hästmaterialet.

Bygg- och anläggningsgruppen informerar övergripande om 
planerna för byggnation av lösdrift.

Personalansvariga, Josefin och Lena informerar om 
kommande förändringar på personalsidan. 

b Kvarka Vi har fått konstaterad kvarka på klubben. Vi beslutar följande:

● Lotta Botö gör skyltar.

● Liz LaMora hänger upp informationsskyltar i A3-format.

● Undervisningen fortsätter som normalt tills vi evt. 
konstaterar att någon klubbhäst är smittad. 

● Vi inkallar till ett stallmöte 30/10 för att informera våra 
medlemmar om den uppkomna situationen. Mötet 
börjar kl. 18.30.  

● Vi konstaterar behovet för en framtida handlingsplan 
vid sådana här situationer.

Inköp av klubbkläder från 
Sjöhagen

Sedan förra styrelsemötet har styrelsen via epost beslutat att 
registrera sig hos och köpa in klubbkläder från Sjöhagen. 
Startavgiften är 1 800 kronor och om det faller väl ut kan vi få 
pengar till godo hos Sjöhagen som vi kan plocka ut i material 
till klubben.

Inköp av hö
Vi bordlade frågan till nästa styrelsemöte

Rullstolslift
Vi bordlade frågan till nästa styrelsemöte

Vi bordlade frågan till nästa styrelsemöte



8 Övriga frågor 15 min Inget togs upp.

9
Nästa möte

2 min 26 november. 18.30. 

10
Mötet avsl.

1 min Ordförande Per Bond avslutar mötet.

Arbetsuppgifter att utföra innan nästa styrelsemöte:

 Jonatan Rask stämmer av med Karin Ward om hon har möjlighet att ha en 
ekonomisk rapport klar till medlemsmötet 17 november.  

 Liz LaMora visar Malin Lundgren om hur hon kan fakturera. 

 Vi beslutar att Josefin Hansson och Lena Wikström återkopplar till styrelsen så fort 
de vet något omkring eventuell annonsering efter hur ny ridlärare.   

 Per Bond begär tillbaka nycklar från Barbro Lundgren och Petra Forsythe.

 Björn Knutsen undersöker hur vi kan begära in offert på en lösdrift och ett 
ungefärligt pris för platta och en utehall till 15 hästar. 

Sekreterare Justerare

------------------------------ ------------------------------


	              Protokoll styrelsemöte 
	Val av mötessekreterare
	Fastställande av dagordning
	Val av justerare
	Fasta punkter
	Anläggning
	Personal
	Ekonomi
	Medlem & hyresgäst
	Hästar
	Frågor
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötet avsl.


