
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017-11-28 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Österänggatan 

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

1 Mötets öppnande 

 

 

Peter 

 

  Peter Tynelius öppnade mötet 

2 Val av 
mötesordförande 

  Peter Tynelius valdes till mötets ordförande 

3 
Val av sekreterare 
och justerare 

 Björn Knutsen valdes till mötets sekerterare . 

Elisabeth Axelsson och Kristina Rönnblom valdes till justerare 

4 
Fastställande av 
dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 V    

6 
Förgåendes 
prototokoll 

 Förgående protokoll gicks igenom: 
 
Medlemsregister – Elisabeth har lista på alla medlemmar och 
mejladresser. Camilla lägger upp mejllista. 
Visma tidsregistrering – avvaktar med detta pga för gammal 
dator för det programmet. 
Underlaget – flis och sand har kommit och har lagts in i ridhuset 
Höbeställning – Christina har pratat med Niklas för att dela upp 
fakturan. Peter har pratat med Gösta om att dela upp fakturan. 
Jourrutiner – Åsa har skrivit jourrutiner med gällande tider för 
ut/insläpp samt fodring. 
Fodervagnen – är nu lagad 
Isgrus – Peter ringer kommunen och ber dem köra ut ett lass 
Nödbelysning – Per kollar över anläggningen att det fungerar 
 
 

a 
  Ekonomi 

 Kristina Ekonomin är mycket ansträngd och vi har  haft möte med 
komuunen angående klubbens ekonomi och vi ser ingen annan 
möjlighet en att se över en  hyres höjning och andra avgifter. 
 
Angående pumpen i gula villan så tar Peter Tynelius och Per 
Bond kontakt med dom nya ägarna i frågan. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

b 
U-sektion 

  U-sektionen jobbar på med julshowen behöver funktionärshjälp 
så vi kallar alla som kan till hjälp under showen. 

C 

 
Min insats 

 Styrelsen Inget att rapportera 

d 
 Personal 

 Peter & Elisabeth Vi har sökt personal och fått in en del svar som vi jobbar vidare 
med. Inga sheman är klara men kommer att var färdigt vid 1/1-
2018 styrelsen har beslutat detta Det är med den ansträngda 
ekonomin så blir det personalnedskärningar i nuläget så 
kommer det inte att drabba privatstallet. 

e  Ridskolan 

 

Styrelsen Fem hästar är tagana ur verksamheten p.g.a dom går på 
medicinering vi får i nuläget klara oss med det vi har det jobbas 
på alternativ. 

f 
Arbetsmiljöverket 

 Elisabeth & Peter Vi har tisdagen 28/11 haft besök av arbetsmiljöverket för 
inspektion av personalens arbetsmiljö. Vi måste dokumentera 
hur vi skall hantera risker och kriser med personalen på SFK. 

Även hundar togs upp och Peter Tynelius tar upp detta med 
vederbörande. 

g  Nästa möte  Styrelsen Nästa möte beslutades tisdagen 12/12 kl. 18:30 på Smögen 

 h Avslutande Peter Ordförande Peter Tynelius avslutade mötet. 

 

 

Ordförande Sekreterare Justerare  

 

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

Peter Tynelius Björn Knutsen Elisabeth Axelsson 

 

Justerare 

 

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

Kristina Rönnblom 


