
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2016-11-15 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Klubbrummet 

                     Närvarande:    Björn Knutsen,Camilla Tynelius,Peter Tynelius,Camilla Borg, Jennie Bergsten 

Daniel  Järnrot. Amanda Elofsson. 

. 

 

 

 

                     Deltagare: 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

 

 Cecila 

 

  öppnade mötet 

2 Val av mötes 

ordförande 

  Cecilia Olsen valdes till mötets ordförande 

3 
Val av mötes 

sekreterare 

  Björn Knutsen valdes till mötets sekerterare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 Val av justerare  Daniel Järnrot  valdes till justerare 

6 
Fasta punkter 

  

a 
  Ekonomi 

  Jennie Ekonomin 
Det ser postivt ut just nu vi tuggar sakta på. 

b 
Personal 

 Camilla/Cecilia  Kicki till sjukhus  hjärtinfarkt  uppvaktning från klubben skall 

genomföras. Personalen har påbörjat sin arbetsplanering. 

Djupharvning och harvning/ sladda ridhuset och Paddockar 

skall ingå i arbetsuppgifterna för samtlig personal samt även 

köra ut mat i hagarna till klubbhästarna  med traktorn. 

 

 

C 
 Anläggning 

 Björn  Arbetsdag söndagen 20/11 fokus på röjning och tömning En 

källsorteringsstation skall iordningställas. Vi har kört upp skåp 

på loftet för att iordningställas för sommargäster. 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

  Det ser fortsatt positiv fler medlemar på gång. En hyresgäst ut 

och en in 



 

e  Ridskolan 

 
Cecilia/ Camilla  Det ser även här fortstatt positiv utveckling fler grupper på 

gång. Dom nya hästarna verkar fungera i grupperna. 

f 
 Ungdomssektionen 

   U-Sektion jobbar på mot julshowen. U-sektion skall ha möte 

torsdagen 27/11. U-sektion jobbar aktivt på med ridlekis söndag 

20/11. Julshowen går av stapeln   söndagen 18/12 kl:16 

     

 g Brand och 

skýddsrond 

 Peter  Inget att rapportera. 

7  Frågor   

Valberedning 

 Bengt Lorentzon 

,Lotta Botö, Elisabeth 

Axelsson 

 Genomgång med valberedningen inför årsmötet 2017., 

b Ridhusunderlaget  Åke Olsen, Per Bond  Ridhusunderlaget måste underhållas varje dag minst en gång i 
veckan  måste underlaget djupharvas max 10 cm. Övrigt så 
skulle fyrhjulingen  kunna köras med sladd på undelaget . Samt  
bevattning av underlaget genomförs rutinmässigt 

c  Sponsorer Styrelsen Vi jobbar vidare med denna punkten 

d Förslagslådan Cecilia Förslagslåda 
Att göra om en av uteboxarna til skötspilta  och montera in bra 
belysning och uppbindnings anordning styrelsen beslutade att 
jobba vidare med detta förslaget   Björn Knutsen tar med sig 
detta till anläggningsgruppen 

e Tilläggstjänster  Styrelsemedlemmar Bordlades till nästa styrelsemöte måndag 12/12 

8   Katten Styrelsemedlemmar   Katten som har flyttat hit av sig själv och den får lov av 
personalen att vara i klubbrummet inga invändningar 

9 Nästa möte  Styrelsemedlemmar Nästa styrelsemöte måndag 12/12 kl:18:30 SFK klubbrummet 

10 Avslutade mötet Cecilia Ordförande Cecilia  Olsen avlutade mötet och tackade för visat 
intresse 

     

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    



 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

..............................       ........................           ...........................  

  Cecilia Olsen   Björn Knutsen          Daniel Järnrot 

 


