
 

    Protokoll styrelsemöte 
                   Datum:  2017-05-23 

                   Tid: 19.15   

                   Plats: Klubbrummet   

                   Närvarande  Daniel Lindström, Björn Knutsen,  Peter Tynelius, Camilla Borg, Cecilia Cederholm,  

                   Elisabeth Axelsson, Christina Rönnblom, Per Bond, Malou Almse 
     

1 Mötets öppnande  

  

 

Daniel Lindström öppnade mötet 

2 Val av mötes 

ordförande, 

sekreterare och 

justerare 

 Daniel Lindström valdes till mötets ordförande, Malou Almse 
valdes till mötets sekreterare, Christina Rönnblom valdes till 
justerare. 

3 
Dagordning 

  Dagordningen fastställdes. 

4 
Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkändes. 

5 Ekonomi Daniel, Peter, 
Christina 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel, Cecilia 
 
 
 

Senaste avrapportering från Sifferservice visar att vi behöver 
öka försäljning/se över sponsorintäkter. Daniel 
(sammankallande) Peter och Christina arbetar vidare med 
våra sponsorer. Ett antal möten bokas med bank och 
Sotenäs kommun ang. checkkredit.  

Styrelsen fattade beslut ang. företagskort.  Styrelsen fattade 
beslut om ny ekonomisk redovisning med Liz LaMora som 
ansvarig ekonomiansvarig för löpande bokföring. 

Daniel och Cecilia tecknar klubben, i förening. 

6 
Personal 

 
Camilla/Elisabeth 
 
 
 
 
 

Möte med försäkringsbolag ang. ansvarsförsäkring 15/6. 
Klartecken för inköp av Kottens sadlar. Semesterplan klar för 
personalen. Arbetsmiljöarbetet har kommit igång; fortsatt 
fortbildning.  Riskbedömning och en handlingsplan kommer 
att tas fram. 

7 
Ridskola 

Stallchef/styrelsen 
 
 
 
 
 
Stallchef 
 
 

Ridhusets underlag: Beslut om att beställ salt och salta 
ridhusbotten, därefter djupharva för att luckra upp botten. 
Beslut att beställa nytt underlag om det behövs 

Lista över manegekort kommer att sättas upp i ridhuset, Åsa 
ser över manegekorten till nästa möte. 



 

 
Anläggningsgrupp/ 
Styrelsen 
 
 
Daniel/Cecilia 

Klubben avser att bygga en friggebod för tillfälliga 
(sommar-)hyresgästernas sadlar etc, annars inköps en 
container till ändamålet. 

Första förslag ang. nytt hyresavtal till alla hyresgäster skissas 
fram, förslag presenteras för styrelsen vid nästa möte. 

8 
Skapa engagemang 

Styrelsen Styrelsen beslöt att påbörja ett arbete för att skapa 
engagemang. Värdegrunder. 

9 
 Arvsfonden 

 Daniel/Malou Arbetet påbörjas i juni. 

10. 
Jourer 

Malou Kort presentation av jämförbara klubbars hästhantering.  

11. Familjedag Stallchef Åsa ansvarar för uppbokning av Familjedag. 

12. 
Möte hyresgäster 

Malou Kalla till stallmöte för alla hyresgäster söndagen den 18/6 kl 
16.00 i Cafeterian.  

 
13. Nästa möte Styrelsen Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 20/6 kl 18.30 

    

 

 

Ordförande Sekreterare                  Justerare 

 

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

Daniel Lindström   Malou Almse                   Christina Rönnblom 

 


