
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017-01-16 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

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

    

1 Mötets öppnande 

 

 

Cecilia 

 

 

   Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2 Val av mötes 

ordförande 

  Cecilia O Cederholm 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    Peter Tynelius valdes till justerare 

6 
Fasta punkter 

  Förgåendes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

a 
  Ekonomi 

   Styrelsemedlemmar   Budget skall jobbas fram för 2017. 
vi har ansökt om anläggningsstödet enligt överenskommelse 
med Sotenäs kommun på 200000 kr.  
Vi skall kontakta Thordenstiftelsen om vi kan lägga kvarvarande 
pengar på övrig anläggning.  
ThordenStiftelsen har fått fakturerna från SFK. 
Styrelsen beslutade att det skall vara budgetrapport på varje 
styrelsemöte d.v.s eng gång i måndaden. 
 

b 
Personal 

 Camilla/Cecilia  Kicki är tillbaka från sin sjukskrivning och vi har fått beviljat en 

utökning av bidraget med 2000kr i månaden.  

Styrelsen beslutade att vi fortsätter att försöka jobba fram att 

inget ensamarbete förekommer så att man alltid är två på 

morgnarna. 

C 
 Anläggning 

 Björn Anläggningsgruppen skall ha möte Torsdagen 19/1 för 

planläggning av underhållet på anläggningen 2017. 



 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

Styrelsen Gemensam mail lista för alla medlemmar skall göra i ordning 

för  lättare med utskick. Vi har boxar för uthyrning som ska 

annonseras ut på hemsidan, hästnet samt facebook.  

e  Ridskolan 

 

Cecilia/ Camilla  Några Hästar på väg bort och Åsa Sjöqvist jobbar på att hitta 

hästar för att ersätta dessa. 

f 
 Ungdomssektionen 

    Ingen rapport från U-Sektionen 

     

 g Brand och 

skýddsrond 

 Peter  Inget nytt att rapportera vi jobbar på . 

7  Övriga frågor Styrelsen  Uppföljning hagarna bordlades. 

b   Återbetalning  Styrelsen Återbetalningsskyldighet  för boxbygge 1985 detta rör en 
hyresgäst styrelsen beslutade att vi jobbar vidare med detta. 

c Sponsoransvar   Styrelsen   Detta är en prio ett fråga styrelsen tog beslut på vi jobbar 
vidare med denna fråga för att kunna få ett lika positivt 2017 
som 2016. 

d   Årsmöte   Styrelsen  Årsmötet bestämdes till söndagen 19/2  kl:14:00 och om 
möjlighet finnes så kommer årsmötet att förläggas på 
Todderödskolan. Camilla Borg kontakatar Tore Strängsdal i  
denna fråga. 

e  Datorer   Styrelsen   Våra datorer fungerar dårligt  klubben har problem med 
drivrutiner. Peter Tynelius kontaktar Datia för problemlösning. 
Björn Knutsen tar kontakt med Scanraff data avdelning för man 
skänker bort datorer till föreninger vid utebyte till nya. 

F Förslagslådan Styrelsen  Det har inkommit brev det gicks igenom och det berörde 
jourarbetet  Viktigt att informationen om klubbhästar och jourer 
kommer ut på rätt sätt. Och att finns materiel för mockning och 
underlag till klubbhästarna. Samt att vi uppmanar alla som lånat  
att återställa materielen på sin plats. Samt att det fodras kl:0700 
på vardagar och samma tid för helger gäller. 
 

G  Förslagslådan   Styrelsen  Fråga om tömkörning och miljöträning har inkommit. 
Vid tömkörning fråga om det är ok att göra detta när det är 
andra ryttare i ridhuset. 
Vid miljöträning så är det boka ridhuset som gäller.. 
 Frågan om gymkanaträning återkommer styrelsen med svar. 

h Ridavgifter grupp Styrelsen  Styrelsen beslutade att femkorten tas bort p.g.a det ger ingen 
kontinuitet i inkomsten till klubben. Ridavgift för att komma med  
i ridgrupper om plats finnes så kostar det 200kr per gång och 
måste betalas i förskott via swish och alla måste uppvisa kvitto. 
Och ridläraren skall kontakats på förhand. 

i   Ridavgifter privat  Styrelsen   Ridavgifter helg för privatlektion kostar 500kr p.g.a att det är 
helg och större personalkostnad för klubben med övertid/OB 
och kostnad för hyra av klubbhäst. 
På vardagar är kostnaden för privatlektion som vanligt 350kr 

j  Ridavgifter 10kort   Styrelsen   Frågan bordlades till nästa styrelsemöte 

k Avgift tvätt av täcken Styrelsen  Just nu finnes ingen rutin på betalning av tvätt av täcken 

betalning sker vi faktura.  

l Önskelista Styrelsen  Önskelista från personalen bordlades till nästa möte. 



 

m Snöröjning Styrelsen   Rutin vid snöröjning och sandning tas fram samt en 

jourlista sandning och saltning tages fram och dom 

här personerna kan man ringa. Listan kommer att 

hängas upp i klubbstallet. 

O 
Hundbajs 

Styrelsen  Plocka bort efter sig gäller. skyltar kommer upp 

snarast Cecilia Olsen genomför detta. 

P 
 Belysning 

 Styrelsen  Belysning parkeringsplan det är som sagt ingen 

belysning vid grusparkeringen Camilla Borg och 

Cecilia Olsen kollar upp detta. 

q 
Jourrutiner 

 Styrelsen  Förslag att titta över jourrutinerna för utsläpp och insläpp pågår   

Vi tar med oss denna fråga till nästa styrelsemöte. 

8  Nästa möte Styrelsen Nästa möte bestämdes till enligt senare order. 

a 
 Avlsutande av mötet 

 Cecilia Olsen  Ordförande avslutade mötet 

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

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

  Cecilia Olsen   Björn Knutsen          Peter Tynelius. 

 


