
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2016-12-12 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

                     Närvarande  Björn Knutsen, Camilla Tynelius, Cecilia Olsen, Peter Tynelius, Camilla Borg, 

Amanda  Elofsson, Jennie Bergsten, Daniel Jarnrot. 
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                     Deltagare: 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

Cecilia 

 

   Cecilia Olsen 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    Danel Jarnrot valdes till justerare 

6 
Fasta punkter 

  Förgåendes protokoll gicks igenom 

a 
  Ekonomi 

  Jennie   Det har varit stora utgifter dels på tandläkare till klubbhästarna   
som var behövligt. Samt skatter det har dock  inkommit pengar 
från pantamera, Ponnyridning, Julmarknad. Styrelsen belutade 
att  översyn av månadskostnad klubbresultat och balansrapport  
varje styrelsemöte från och med 2017-01-01 . 
 

b 
Personal 

 Camilla/Cecilia  Kicki sjukskriven tillsvidare ökar på tid på anställda för 

arbetsbortfallet. Camilla Borg kollar upp arbetsträning. 

C 
 Anläggning 

 Björn Arbetsdagen 20/11 genomförd vi uppnådde målen på denna 

dag med röjning och städning samt sortering av pantamera.. 

Johan Hansson, Per Bond, Åke Olsen  tillfrågas om hjälp och 

skötsel av ridhusunderlaget inför julshowen. 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

  Styrelsen betonar att medlemmar/ Hyresgäster inte själva kan 

bestämma att deras hästar skall gå ensamma i tvåhäst hage. 

e  Ridskolan 

 

Cecilia/ Camilla  Anlays av ridskolan önskas  vi skall lämna ut en blanket  för att 

få en bild vad eleverna tycker.. 



 

f 
 Ungdomssektionen 

   U-sektionen kämpar på inför julshowen 18/12 hjälp till U-

sektionen under showen med framtagning och bortagning av 

materiel. Viktigt att få ut reklam för julshowen. 

     

 g Brand och 

skýddsrond 

 Peter  Inget nytt att rapportera. vi jobbar på . 

7  Övriga frågor 

Tilläggstjänster 

Styrelsen   Tilläggstjänster = intressant vi jobbar vidare med denna punkt. 

I nu läget nej till täcken. Tilläggstjänster - hovslagare veterinär  

säger styrelsen nej då personalen är överbelastad i nuläget.  

b  Bokningar  Styrelsen Tydliga regler för bokning av ridhus och paddockar skall tas 
fram av stallchef.. Ansvarig för bokningar skall finnas och det 
skall sättas upp i båda stallen och ridhuset och på hemsidan. 
Framförhållning minst en vecka i förväg. Ansvarig för bokningar 
av ridhus och paddockar förslag anställd. 

c Hyran   Styrelsen  Styrelsen beslutade att höja hyran på ridhuset och stora och 
lilla paddockarna från och med 1/1 2017 gäller detta. 
 Hela ridhuset  350kr/timmen , Halva ridhuset 200kr/timmen. 
Stora paddocken 350kr/timmen lilla paddocken 200kr/timmen 

d  
Informationsansvarig 

Styrelsen   
Inför 2017 måste vi ha en informationsansvarig  på  SFK vi 
jobbar vidare med denna punkt . 

e  Sponsoransvar   Peter/ Daniel  Det är prio ett  2017 Peter Tynelius och Daniel Järnrot tar fram 
lista. 

f Klubbhästarna Styrelsemedlemmar  Våra klubbhästars hälsa är prio ett vi måste ha en rutin på 
detta vi följer upp alla klubbhästarnas sadlar är ok 
 

G Klon traktorn   Styrelsemedlemmar  Enklast för verksamheten är att klon är monterad på traktorn 

h Förslagslådan Styrelsen  Bordlades till nästa möte p.g.a avsaknad av nyckel. 

8  Nästa möte  Styrelsen   Nästa möte torsdagen 29/12 kl:17:15 

9  Avslutade mötet  Cecilia  Ordförande Cecilia Olsen avslutade mötet 

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    



 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

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

  Cecilia Olsen   Björn Knutsen          Daniel Järnrot 

 


