
 

 

             Protokoll extra styrelsemöte 
                     Datum:  2018-02-06 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Klubbrummet 

                     Närvarande:  Björn Knutsen, Peter Tynelius, Per Bond, Elisabeth Axelsson, Camilla Borg,  

                                           Camilla Tynelius, Staffan Karlander 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

Peter 

 

 Peter Tynelius öppnade mötet 

2 Val av 

mötesordförande 

  Peter Tynelius valdes till mötets ordförande 

3 
Val av sekreterare 

och justerare 

 Camilla Borg valdes till mötets sekreterare. 

Elisabeth Axelsson och Björn Knutsen valdes till justerare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 Kommunen  Staffan Karlander, Sotenäs kommun, inbjuden som gäst. 
Peter informerade om läget som är mycket kritiskt både 
ekonomiskt, för verksamheten och med hästarna. 
 
Staffan informerade om att ansöka utökat driftbidrag. Man kan 
bifoga en konsekvensanalys i ansökan till kommunen för att 
söka bidraget. Tre olika scenarion bör beskrivas map hur 
många elever, hästar och kapital som krävs för att kunna hålla 
en sund verksamhet. 
Beskriv en ideal volym för verksamheten, en volym om man får 
drömma. Beskriv hur verksamheten ser ut och fungerar. 
Bakgrund, fakta, ekonomi. 
(Om vi ska bedriva ridskola då behöver vi det här bidraget 
annars blir konsekvensen att vi får lägga ner. 
På ridskolan kan man få med de som inte har ekonomisk 
möjlighet att ha en egen häst men som vi kan ge möjlighet att 
få rida.) 
 
I början av mars har nämnden nästa möte. Då ska vi ha skickat 
in konsekvensanalysen till kommunen och närvara på mötet. 
 
Staffan erbjöd sig även att skriva ett tjänsteutlåtande för att 
beskriva läget för kommunen. 
 
Elisabeth skickar in om en komplettering av ansökan för 
anläggningsbidraget. Istället för att lägga alla pengar på 



 

anläggningen är en önskan att använda en del av pengarna till 
inköp av hästar. 
 
Staffan meddelade att sökt driftbidrag betalas ut av kommunen 
denna vecka. 
 
Vi träffas på söndag kl.13.30 för att gemensamt skriva en 
konsekvensanalys och ansökan om utökat driftbidrag.  
 

g  Nästa möte  Styrelsen Nästa möte beslutades tisdagen 11/2 kl. 13:30 klubbrummet 

 h Avslutande Peter Ordförande Peter Tynelius avslutade mötet. 

 

 

Ordförande Sekreterare 

 

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

Peter Tynelius Camilla Borg 

 

Justerare Justerare 

 

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

Elisabeth Axelsson Björn Knutsen 


