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§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarande mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Sara Andersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har justerats via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn Waimon berättar att mamman till en av medlemmarna i klubben arbetar med
Feldenkraismetoden och att hon kanske skulle kunna hålla en föreläsning om detta. Metoden
innebär att man hjälp av bättre kroppskontroll kan bli en bättre ryttare. Marianne van
Rooijen får i uppdrag att undersöka detta.
Så fort vädret tillåter kommer ridskolan att mäta upp nya hagar på andra sidan vägen.
Björn Waimon har personligen betalat telefonabbonemanget för handikapphissens
nödtelefon. Klubben ska stå för den kostnaden och Björn överlämnar fakturorna för detta till
Ann-Sophie Forsmark. Ann-Sophie ser till att Björn får pengar för detta av klubben. AnnSophie ska även undersöka vilken typ av abbonemang som är bäst att använda för
nödtelefonen samt höra sig för om det går bra att använda ett kontantkort istället för ett
riktigt abonnemang.
Det finns ett par lediga platser i barngrupperna, men överlag så är beläggningen bra.
Ridskolan behöver ledare till barngrupperna och ska komma med ett förslag till juniorerna

på ett nytt ledarsystem så att juniorerns ska vilja hjälpa till med detta. I dagsläget är det
många föräldrar som leder sina barn, men många av föräldrarna saknar hästvana och det
skulle höja säkerheten om juniorerna ledde hästarna.
§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Ekonomi
Ann-Sophie Forsmark har sammanställt förvaltningsberättelsen och lämnat material till
revisorerna. Styrelsen godkände balans- och resultatrapporten. Ann-Sophie ska be
revisorerna om att få revisionsberättelsen en vecka innan årsmötet.
Styrelsen beslutade att klubbens kassör kommer att betala alla räkningar till kommittéerna
efter attest och sedan bokföra kostnaden direkt i den ordinarie redovisningen på aktuellt
konto och kostnadsställe.
Tävlingskommittén har just nu ganska mycket pengar på sitt konto och kommer att föra över
en del av dem till klubbens konto.
USEK
USEK meddelar att de har lämnat in sin bokföring till revisorerna.
Årets ridläger på Säfva gård är inbokat.
Info/PR
Jenny Wallner har rapporterat in klubbens medlemsantal via idrott online.
Fastighetskommittén
Det har uppstått svackor i ridhusbotten nära kortsideläktaren. Berit Berggren ska kontaka
Leif Öhult på Solna kommun samt Novab angående detta. Då det troligtvis är ett
produktionsfel måste det gå att reklamera. Svackorna behöver åtgärdas omgående.
Hopptävlingen den 17 april kan inte genomföras om svackorna är kvar.
Takventilationen fungerar bättre nu. Luckorna behöver programmeras in beroende på årstid
och ridskolan kan numera göra detta på egen hand.
Kommunen har avsatt pengar för att sänka skärmtaken på utsidan av nya ridhuset, men vet
inte än när arbetet kommer ske.
Det är fortfarande låst till nya cafeterian. Styrelsen väljer att skjuter upp frågan ett tag.

§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Ylva Gustafsson har tagit fram ett förslag på offertförfrågan angående städning, samt tagit
fram några förslag på städfirmor. Förslagsvis ska städningen ske en gång i veckan, helst
onsdag eller torsdag. Det ytor som bör ingå i städningen är nya cafeterian, gången utanför
omlädningsrummet i nya ridhuset, omklädningsrummen (både nya och gamla), gamla
klubbrummet, utrymmet vid kassan samt toaletten vid kassan. Ytterliggare förslag eller
synpunkter ska skickas till Ylva. Ylva får i uppdrag att kontakta städfirmorna och be om
offerter.

§8

FRITIDSLEDARE
Bordlägges.

§9

RENOVERING SAMT UNDERHÅLL AV ANLÄGGNINGEN
Fastighetskommittén har haft möte och pratat igenom de två offerterna. Offerterna, från
Unges byggservice samt HVK bygg, är relativt lika i pris. Kostnaden för renoveringen
kommer enligt offerterna att vara ungefär 3 miljoner kronor, men troligtvis blir det

ytterliggare några procent dyrare. I offerterna ingår även yttre renovering av klubbhuset,
exklusive grunden. Styrelsen beslutar att även lägga till renovering av grunden på
klubbhuset.
Efter att ha jämfört offerterna beslutar styrelsen att anta HVK byggs offert.
HVK kan preliminärt börja med renoveringen den 2 mars i år. Bo Adrianzon ska meddela
Unges byggservice om klubbens beslut.
§ 10

ATT GÖRA LISTA - 2010
Sara Andersson gör iordning en affisch att sätta upp i stallet angående kundnöjdsenkäten.
Undersökning förlängs till den 19 februari. Ann-Sophie Forsmark skriver ut affishen i A3format.
Jenny Wallner gör iordning en ny version av flyern.

§ 11

DROGPOLICY
Bo Adrianzon har gjort ett utkast till drogpolicyn som är utskickat via mail. Mötet beslutade
att drogpolicyn endast skulle innehåla klubbens policy och inte några åtgärder. Bo skickar en
uppdaterad version via mail.

§ 12

ÅRSMÖTE
Kallelsen sitter uppe i stallet samt har funnits på hemsidan sedan årsskiftet. Bo Adrianzon
har skickat ut utkast till verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan via mail. Alla måste
återkomma med synpunkter. Jenny Wallner sätter upp dagordningen minst 10 dagar innan
årsmötet. Klubben kommer att bjuda på fika på mötet och USEK ser till att det finns fika.
Styrelsen träffas 45 minuter innan årsmötet.
Jenny Wallner skickar förslag på nya medlemsavgifter.

§ 13

ÖVRIGA FRÅGOR
Fanns inga.

§ 14

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

§ 15

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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