
 

Protokoll styrelsemöte 
Datum:  2017-10-31 

Tid: 18.30   

Plats: Smögen 

Närvarande: Peter Tynelius, Elisabeth Axelsson, Chistina Rönnblom, Per Bond, Camilla Borg, Camilla Tynelius 

    

1 Mötets öppnande  Peter Tynelius öppnade mötet 

2 Val av 

mötesordförande 

 Peter Tynelius valdes till mötets ordförande 

3 Val av sekreterare   
Camilla Borg valdes till mötets sekreterare 

4 Val av justerare  Per Bond och Elisabeth Axelsson valdes till justerare 

5 Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

7 Förgående 

prototokoll 

 Avstämning förgående protokoll: 
Uppföljning medlemsregister – Elisabeth fixar till nästa möte 

Visma tidregistrering för personal avvaktar. Laptop för gammal 

för att installera programmet. Kan vi använda Liz´s dator för 

tidsregistrering året ut. Elisabeth kollar med Liz. 

Underlaget till ridhuset är beställt. Arbete pågår med att få ut 

materialet i ridhuset. 

Ang. användande av ridhuset för lektioner. Ridhuset kan inte 

stängas av helt för lektioner både onsdagar och torsdagar. Det 

får stängas av vid särskilda behov för lektioner på onsdagar 

men det ska då meddelas av ridlärare minst en vecka i förväg. 

Anslås på hemsida och anslagstavlor i stallen. 
Vid ridning på volten under lektionstid bör man respektera att 

ridlektion pågår och visa hänsyn. Ridning ska ske under tystnad 

för att inte störa pågående ridlektion. 

8 Rapporter   

a Ekonomi Christina Ekonomiska läget är fortfarande ansträngt men vi hoppas att 

våra åtstramningar på personalsidan kommer att lösa läget. 

Christina kontaktar Niklas angående fakturan för 

höbeställningen för att dela upp den på fler betalningstillfällen. 



 

Peter kontaktar Gösta ang. faktureringen av hö. 

b Personal Elisabeth/Camilla SFK söker timvikarie. Vi har fått flera svar varav en ska gå 
bredvid Åsa, på prov, en vecka. 

Åsas tjänst upphör 31 december 2017. Ny tjänst kommer att 
annonseras ut som ridinstruktör/stallpersonal 80%. Annons 
kommer ut i början av november. 
I samband med att den nya tjänsten tillsätts kommer arbetstider 
och ansvarsområden att ses över för samtliga i personalen. 

Arbets- och skyddskläder för personalen ses över. 

Personalens årliga julbord bokas - Elisabeth bokar. 

Åsa får i uppdrag att skriva jourrutiner map tider för fodring, 
in/utsläpp, rutin vid snöröjning på helger. Rutinerna sätts upp 
vid jouranslagstavlan i klubbstallet - Elisabeth meddelar Åsa. 

Ev. överskott på spökvandringen kommer att gå till inköp av ett 
nytt hästtäcke till ridklubben. 

Fodervagnen behöver ses över - Per kollar över däcken på 
fodervagnen 

c US   Ungdomsledarkurs för US avvaktas till nästa år. 

d Ridskolan   

e Anläggning Peter, Per Peter ringer kommunen och ber de köra ut ett lass med isgrus 
för halkbekämpning. 

Per kollar över att nödljus i ridhus, stall och övriga utrymmen på 
anläggningen fungerar som det ska. Ev. komplettering behövs. 

f Medlem   

9 Ordförande   Då Daniel Lindström avgått som ordförande träder Peter 
Tynelius in som ställföreträdande. 

Valberedningen kallas till nästa möte. 

10 Frågor   

11 Nästa möte Styrelsen 28/11 kl: 18:30 Smögen 

12 Mötets avslut Peter Ordförande Peter Tynelius avslutade mötet. 

Ordförande                               Sekreterare                              Justerare                              Justerare 

 

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

Peter Tynelius                        Camilla Borg                           Per Bond                            Elisabeth Axelsson 


