
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017-03-17 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

                  Närvarande Cecilia Olsen, Elisabeth Axelsson, Camilla Borg, Daniel Lindström, Malou Almse, 
Björn Knutsen, Per Bond, Peter Tynelius, Åsa Sjökvist., Kristina Rönnblom. 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

 

 Daniel 

 

   Danie öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2 Val av mötes 

ordförande 
 Daniel Lindström 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     Cecilia Olsen Cederholm 

6 
Fasta punkter 

  Förgåendes protokoll gicks igenom 

a 
  Ekonomi 

    Ekonomin ser just nu positiv ut men vi har stora utgifter på 
gång och återhållsamhet gäller.  
 
Cecila tar kontakt med sifferservice angående  ej  inskannade 
fakturor. Och ej uppdaterad lönespec. 
 
Vi skall ha månads rapport & balansrapport varje styrelsemöte . 
 
Det är ett tidigare styrelsebeslut på att köpa in en 
ljudanläggning till klubben Cecilia O.C. kollar med hifi klubben 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att sommarhyrorna höjs med 1000kr 
 veckan. 
 
Inköpsstopp man kan inte på eget bevåg köpa in materiel 
det skall gå via styrelse. Stående utgifter fortgår som vanligt. 
Vid frågor kontakta styrelsen. 
 
Cecila Olsen och Daniel Lindström tar kontaktar Lisen A för att 
be om ett möte angående ekonomin. 
   
Räntan på lånet omförhandlas om möjlighet finnes. 



 

Chekkredit kollas upp. Cecila O.C. kollar detta 
 
 
 

 
Personal 

 Camilla/Elisabeth  Inget att rapportera 

C 
 Anläggning 

 Björn/Per Anläggningsgruppen har jobbat med röjning längs ridslingan 
med Thor Sanneröd och Tore Strengsdal. Per Bond kommer vid 
tillfälle att låna en skogsmaskin från kranman för bortforsling av 
röjt materiel. Anläggningsgruppen kommer att under vecka 12 
jobba med ridhus underlaget inför tävlingen 26/3 samt göra i 
ordning paddockarna. Vi kommer att genomföra två 
arbetsdagar 8/4 lördag och 9/4 söndag. 

Per Bond tar och skrapar stonas matplats och grusar vid 
tillfälle. 

Per Bond kollar upp försäkring på Fyrhjulingen samt ordnar 
med inköp av salt till ridhusunderlaget. 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

  Just nu inget att rapportera 

e  Ridskolan 
stallchefens rapport 
 

Åsa Klubbens nya häst Paddy har gått in verksamheten. Henry är till 
salu och flyttar sista Mars. 

Vi har en shettlandsponny och nordsvensk på gång in som 
klubben kan få låna. Åsa kollar upp och kontakt upprättas om 
hyrning blir aktuellt. 

 Ersättare för Dama som inte passar i verksamheten sökes. 
Hon kommer att lämnas tillbaka. 

  Magnum kommer att pensioneras . 

Det kommer att kolla upp att hyrra in en häst ett sto kostnad 
13000kr per år. 

Diva kommer att läggas ut till försäljning. 

Diskussion kring igenridning. Åsa upplever att nuvarande 
system fungerar bra och samma regler som tidigare gäller. 
Regler finns att hitta på hemsidan under fliken ridskola  

Drop in ridning dagtid samt hanndikappridning kollas upp och 
ses om möjlighet finns att starta upp detta under VT 17.  

Beslut på att Åsa kollar upp hästarna på ingång. 

Diskussion kring att lösa en budget där Åsa kan ha en viss 
summa pengar för inköp av ridskolematerial. Styrelsen kollar 
upp och återkommer i ärendet.  

f 
 Ungdomssektionen 

   Ingen rapport har lämnats in. 

     



 

 g Tävlingssektion   Styrelsen beslutade att förtäring till funktionärer som hjälper till 
vid tävlingar kommer att ingå. 

7  Sponsoransvar  Daniel/Peter    Sponsorgruppen tar och tillser om vi kan få sponsor hjälp till 
nya hinder, 

a Arvsfonden Styrelsen  Bordlades till nästa möte 

    

b Jourer Styrelsen Bordlades till nästa möte 

C Arbetsmiljö Styrelsemedlemmar Bordlades till nästa möte 

    

8 Nästa möte Styrelsemedlemmar Nästa möte Tisdag 11/4 kl:18:30 klubbrummet. 

A Ordf Daniel Avslutade mötet . 

    

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  



 

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

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

 Daniel Lindström   Björn Knutsen        Cecilia Olsen 

 


