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Närvarande:
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Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
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Mimmi van Rooijen

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-09-26
TID: kl 18.30
PLATS: Klubbrummet

Ej närvarande:
Ylva Gustafsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Marianne van Rooijen valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll justeras via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn Waimon informerar.
Dressyrtävlingarna 2011-09-25 fick mycket beröm av överdomaren och de tävlande.
Plåtfirman har byggt en havretratt i plåt som verkar bra. Lös havre är inköpt och tratten ska
snart användas.
Inga nya hästar än så länge. I och med ombyggnaden av spiltorna är det platsbrist i stallet
just nu.
Ombyggnaden av stallet: Det kallas nybyggnad vilket innebär att brandklass på dörrar,
kapacitet på fläktar/inluft, belysning etc måste kontrolleras och godkännas för att
länsstyrelsen ska godkänna vår anläggning. Medan spiltorna byggs om måste ett tävlingsstall
hyras och ställas upp utomhus. Det måste stå 6 m från närmaste byggnad. När hela stallet är
ombyggt förlorar vi totalt 6 platser. Dessa måste ersättas på något sätt, antagligen med ett
permanent utestall.

Ridskolans förslag till placering av det temporära utestallet (8 platser) är längs slänten vid
stallplanen mellan ridhusen. Då parkeringsmöjligheterna minskar är förslaget att använda
den ena hagen till parkering under denna begränsade tid. Det krävs att ridskolan sätter ihop
ett rasthagsschema som undantar den hagen under de 2-3 veckor som det är fråga om.
Styrelsen godkände ridskolans förslag om placering av det temporära utestallet.
För det permanenta utestallet/uteboxarna finns några olika förslag på placering:
- På parkeringen utanför stallet (del av nuvarande parkering)
- På parkeringen nära där personalen parkerar sina bilar
- Ta bort stallet på baksidan där Cytella & Olivia stod tidigare och ersätta det med ett
permanent stall för 4 hästar
Beslut om detta tas vid senare tillfälle.
Det är en tvist om arrendet bakom ridskolan. Ridskolan behöver använda vägen för transport
av gödsel. Björn Waimon ska fråga Djurgårdsförvaltningen om ridskolan har ett servitut för
detta eller inte.
Björn Waimon har nästan alla nummer av stallbiten från slutet av 80-talet sparade. Det finns
även ett jubileumsexemplar från 40-årsjubileet kvar. Björn ger dem till Jenny Wallner som
ser till att de läggs i dokumentskåpet.
§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Fastighetskommittén
Kostnadsposter utöver kontrakterat arbete gicks igenom. Byggarbetarna för dagbok över
arbetet så att det går att följa vad de har gjort dag för dag. Styrelsen beslutade att be HVK
om en specifikation av tillkommande kostnader.
Det läcker längs taknocken och ventilationen är dålig i gamla ridhuset. Det beslutades att en
takplåtsfirma ska tas in för att kontrollera vad som är fel och hur det bäst åtgärdas.
Info/PR-kommittén
Mona Fredriksson från ridskolan avsätter tid varje tisdag för att arbeta med information till
hemsidan. Mona samarbetar med Ingrid Björkman som lägger ut materialet på hemsidan.
Info/PR-kommittén ska träffas vid tillfälle för att prata ihop sig angående samarbete mellan
Facebook och hemsidan.
Utbildningskommittén
Mimmi van Rooijen och en till ska gå ungdomsledarekurs (ULK) under hösten.
En Grönt Kort-kurs behövs inom kort, Marianne van Rooijen ska kontakta Christina
Lavstedt för att se om hon har möjlighet att anordna en kurs.
Ekonomi
Bifogat förslag till avskrivning och budget presenterades och godkändes. Pengar som
behövs utöver lånet för ombyggnaden ska tas från dispositionsfonden. Generellt behöver
klubben bli mer strikt med vad ridskolan respektive klubben ska stå för. Det är lätt att
kostnaderna rinner iväg.
USEK
Lucia-firandet föreslås till den 11 december. Mimmi van Rooijen ser till att USEK stämmer

av med ridskolan. Juniorstyrelsen tar fram ett förslag till aktiviteter.
§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Städningen fungerar bra. Mötet beslutade att kontraktera städfirman löpande med en månads
uppsägningstid. Bo Adrianzon och Ylva Gustafsson kontaktar städfirman och ordnar med
kontraktet.

§8

FRITIDSLEDARE
Fritidsledarverksamheten är uppskattad. Antalet barn varierar mellan olika dagar. Det finns
nu ett anställningsavtal med Mimmi van Rooijen. Faktura bör upprättas varje månad av
ridskolan och skickas till klubben. Mimmi söker LOK-stöd via nätet en gång i veckan.

§9

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Behandlades under § 6, Fastighetskommittén

§ 10

UPPLÄGG TERMINSSTART
Frågan bordlades till nästa möte.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Kopiator
Mötet beslöt att säga upp avtalet på nuvarande gamla kopiator och i stället köpa en skrivare
med inbyggd kopiator.

§ 12

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är den 24 oktober kl.18:30. Bo Adrianzon bjuder in revisorerna till mötet.

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare

Justeras:

Bo Adrianzon
Ordförande

Marianne van Rooijen
Justeringsperson

