
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017-12-12 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Klubbrummet 

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

     

1 Mötets öppnande 

 

 

Peter 

 

Peter Tynelius öppnade mötet 

2 Val av 

mötesordförande 
 Peter Tynelius valdes till mötesordförande 

3 
Val av sekreterare 

och justerare 

 Camilla Borg valdes till mötessekreterare 

Elisabeth Axelsson och Per Bond valdes till justerare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 
Förgående 

prototokoll 

 Förgående protokoll gicks inte igenom – uppföljning nästa 
möte: 
 
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 
 
Pumpen i gula villan – Peter och Per kontaktar de nya ägarna 
Arbetsmiljöverket – vi måste dokumentera risk- och 
krishantering för personalen, avskärmning 
Kopplade hundar – Peter pratar med vederbörande personer 
Önskemål att någon typ av avskärmning tas fram eller köpas in. 

6 
  Ekonomi 

 Elisabeth & Peter Sökt bidrag av Thordénsstiftelsen har ej blivit beviljat då vi 
redan fått bidrag av dem under året. Vi söker på nytt igen under 
2018. 
Peter pratar med kommunen igen ang. anläggningsbidraget. 
 



 

 
7 

U-sektion 
  U-sektionen genomförde en fin julshow. 

 

8 

 
Min insats 

Styrelsen Inget att rapportera 

9 
 Personal 

Elisabeth Nytt schema och personal inför 2018. 
Elisabeth informerade styrelsen om schema- och 
personalförändringar inför vt-2018. Personalen har godkänt 
schemat och är positiva inför terminsstarten.  
Ingen förändring för de uppstallade förutom em-fodring på 
fredagar. Malin ansvarar för att den blir gjord. Hon kommer att 
fråga någon av hyresgästerna om detta från gång till gång. 
Detta innebär en besparing på ca 200kkr/år. 

Rutiner tas fram och loggbok ska föras för varje häst map foder 
och träning för att underlätta för personal och ev. vikarier vad 
som gäller/ 

10  Ridskolan 
 

Styrelsen Veterinären kommer på återbesök på måndag 18/12. Beroende 
på deras utlåtande kommer igångsättning av hästar att 
påbörjas så snart som möjligt.  
Om allt går som det ska, är planen att veckan (v.2) innan 
terminsstart kommer vara för igenridning. Om det inte går 
kommer igenridning att ske utspritt under vårterminen enligt 
beslut av personalen. Ingen återbetalning kommer ske pga det 
ekonomiska läget. 
Terminsstart planeras bli 15/1  

Vi undersöker alternativ med att hyra in hästar. Elisabeth har 
fått tips på några hästar. Elisabeth pratar med personalen om 
vem som åker och tittar. 

Några privatryttare har dessutom erbjudit sina hästar till 
lektionsverksamhet, om det finns behov, vid terminsstart. 

11 
Arbetsmiljöverket 

 Elisabeth & Peter  

12 
Årsmöte, 
medlemsmöte, 
stallmöte 

Elisabeth & Camilla Planerade möten: 
Årsmöte söndag 18 februari kl.16.00 plats: Todderödskolan? 
Medlemsmöte söndag 21 januari kl. 16.00, plats: klubbrummet 
Stallmöte för att informera om personalläget lördag 30/12 
kl.15.00 i café Gnägget 
Elisabeth sätter upp lappar i stallet, mejlar kallelser och lägger 
upp på facebook. 
Camilla lägger upp kallelser på hemsidan. 

13  Nästa möte Styrelsen Nästa möte beslutades bli tisdagen 9/1 kl. 18:30 i klubbrummet 



 

 14 Avslutande Peter Ordförande Peter Tynelius avslutade mötet. 

 

Ordförande                         Sekreterare                     Justerare                                Justerare 

 

..............................             .............................            ...................................            …………………….. 

Peter Tynelius                  Camilla Borg                   Elisabeth Axelsson              Per Bond 


