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2013-08-19
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Madeleine Westberg
Emelie Karlsson
Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Anita valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

§5

Anita

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Hästarna
Björn informerade att Olivia har blivit pensionerad. Ridskolan har fått
låna in ett 10-årigt sto Très Belle som är en välutbildad dam. I övrigt
har alla hästarna haft det riktig bra på sommarbetet.
Personal
Linn Melkersson har slutat och flyttat till Uppsala och Åsa Sjögren, som
jobbar på lördagarna och även har lektioner då har gått upp i tid och

Info

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Page 2 of 4

jobbar heltid. Linda Nyberg har anställts för att arbeta vissa timmar.
Verksamheten
Ridskolan har bytt från hö till hösilage, de stora ofta vita inplastade
balarna. Hösilage har flera fördelar mot de traditionella höbalarna då
det är en högre fuktighet i det, dvs det dammar inte lika mycket vilket
ger en bättre miljö i stallet för både hästar och människor. Hanteringen
blir enklare och pga konserveringen erhåller det en smaklig sötma för
hästarna, dvs det är godare.
Sargarna är nymålade i båda ridhusen och lyser nu vita och fina.
Underlaget från Gula ridhuset är bytt och det gamla underlaget ligger i
slänten vid utebanan vilket gör att det nu finns en stor fin slänt för
plantering.
§6

EKONOMI
Underlag har skickats ut separat gällande klubbens fasta inkomster och
utgifter. På nästa styrelsemöte kommer extra fokus att ligga på att gå
igenom det mer i detalj. Detta för att alla i styrelsen ska få en inblick i
och förståelse för storleken på inkomster och utgifter och flödet över
tid.
Någon ansvarig behöver utses för att sköta de återbetalningar som kan
uppkomma vid tävlingar och som görs från tävlingsdatabasen. AnnSophie som är klubbens kassör har inte utrymme att hantera detta, då
arbetsbelastningen är stor redan idag.
Mötet tar tillbaka frågan till tävlingskommittéen.
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Statusen gällande biljettförsäljningen till clinicen den 22 september är
42 sålda biljetter. En gräns är satt på 50 då cafeterian inte rymmer fler.
§7

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Ungdomarnas ridläger där 20 stycken deltog var jättelyckat. Årets läger
var utökat från 4 till 5 dagar. Åldern på deltagarna var mellan 10 och
19 år.
I våras deltog USEK i en tävling anordnad av Svenska Spel och lyckades
ta sig till final. Den film de tävlade med låg länge bra till men i absolut
sista sekund lyckades några konkurrerande klubbar mobilisera och få
ihop fler röster. USEK fick därmed se de 25 000 kr de hade hoppats på
gå upp i rök. Gissa hur glada de då blev när följande inlägg av Birgitta
Lagerholm, VD för bland annat Makeupstudion, dök upp på Facebook:
”Juniorerna vann inte men premieras ändå!!” Birgitta, även känd som
Bigge skänkte 10 000 kr från sina företag för att belöna ungdomarna
för deras slit.
STORT TACK till Bigge för generositeten från oss alla!
Fastighetskommittén
Då arbetsbelastningen ökar i takt med åldern på våra fastigheter
behövs förstärkning till kommittéen och en efterlysning kommer att gå
ut via Facebook och hemsidan.
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Under sommaren har bland annat en modernisering av belysningen i
den gamla delen av stallet, den som vi äger, genomförts. Vi har nu
mindre antal armaturer med mer effekt som även är energisnålare. I
samband med detta gjordes även en hel del andra elektriska
underhållsarbeten både i stallet och i gula ridhuset.
Utbildning
Se under ekonomi gällande clinic den 22 september. Förslag på clinic till
våren 2014 diskuterades där det vore kul att hitta någon med inriktning
även till de yngre medlemmarna. Ett par namn kom fram vilka ska
undersökas gällande pris mm.

Info/PRkommittén
En broschyr är framtagen med lite kort information om klubben och
ridskolan. Den kommer bland annat att användas vid Hagadagen den 8
september.
Antal personer som gillar oss på Facebook är nu upp i 319 stycken.
Återigen behöver en upprensning bland anslagstavlorna vid kassan
göras. Idag blandas det annonser med tävlingsresultat och info från
ridskolan, USEK och styrelsen. En liten grupp bestående av bland annat
Madeleine utsågs för att se över hur vi kan förbättra för att få rätt sak
på sin plats så att det blir tydligt.
Tävlingskommittén
Madeleine utsågs till styrelsens kontaktperson mot tävlingskommittéen.
Ingen övrig information gällande tävlingar.
§8

§9
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AS & IN

Info

MW

Beslut

STATUS LOK
Ansökningarna gällande både det statliga samt kommunala
aktivitetsstödet är inskickade i god tid.

Info

För att bland annat säkerställa att alla bidragsberättigade aktiviteter
verkligen fångas upp och registreras behöver en ansvarig utses. En
lokstödsansvarig bör utses för att få en helhet över vilka aktiviteter vi
kan söka bidrag för samt för ifyllande av underlagen.

Action

STALLVÄRDAR
Frågan diskuterades inte då inget nytt framkommit i frågan.

§ 10

HAGADAGEN 8 september
Planeringen pågår för fullt inför Hagadagen. Vi kommer att vara ett
tiotal juniorer och seniorer på plats tillsammans med ett par hästar för
att representera klubben och ridskolan.

§ 11

Info

ÖVRIGT
Medlemsblanketten
Medlemsblanketten är nu uppdaterad och det är bra om våra
medlemmar kan fylla i sin mailadress så att vi kan börja skicka ut
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information via mail.
Medlemsavgifter
Fakturor för medlemsavgiften tillsammans med ett sommarbrev gick ut
i mitten på juli. Vid mötet hade 96 medlemmar betalt och ett par även
meddelat att de inte längre önskar vara medlemmar då det inte rider på
ridskolan längre.
Anita har ansvaret för att pricka av vilka som betalt. En avstämning
med ridskolan kommer att göras under september/oktober för att
identifiera de medlemmar som inte betalt och om de fortfarande ska
betala.

§ 12

Städleverantör
Den nya städleverantören missade att genomföra den storstädning som
skulle göras i början av terminen. Anita har tagit tag i det och
storstädningen i klubbens lokaler kommer att genomförs inom kort.

Uppföljning

Klubbkläder
Vi har nu en ny leverantör av klubbkläder prima 4you, som har ett
större sortiment av gröna kläder än den tidigare leverantören.
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Kommande möten
Höstens mötesdatum beslutades att ligga kvar då måndagen är den dag
som flest kan delta.

Beslut

NÄSTA MÖTE
9 september 18:00 – 20:30

§ 13

AS

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.
Planerade möten under hösten
9 september
7 oktober
11 november
9 december

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Anita Söderqvist
Justeringsperson

