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Närvarande:
Bo Adrianzon
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Inger Nordström
Berit Berggren
Mimmi van Rooijen

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-11-28
TID: kl. 18.30
PLATS: Nya cafeterian

Ej närvarande:
Ylva Gustafsson
Jenny Wallner
Marianne van Rooijen
Catrin Rising
Anne Nordgren
Mikaela Olsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Inger Nordström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll justeras via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Mimmi informerar då Björn är borta:
Torsdagen den 17 nov. var ridskolan tvungna att ta bort Nektar pga en tids hälta som
var obotlig.
Ett nytt litet ponny-sto, född -99, som heter Bell-Amy "Bella" har kommit till
ridskolan på prov.
Plattan för utestallet på stallplanen är nu gjuten. Stallet kommer att inhysa två boxar.
Uppgifter lämnades för de medlemmar som inte vill ha tidningen Häst och Ryttare.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Ekonomi
De nya rutinerna för redovisning av TK´s ekonomi fungerar mycket bra och gör att
redovisningen är uppdaterad till dags dato(Exkl. USEK) , HVK har inte skickat sin
slutfaktura gällande renoveringen.
Ann-Sophie träffade revisorerna och en löpande granskning av redovisningen har
påbörjats. Revisorerna skall återkomma med input ang avskrivningsprincip för
renoveringen av gamla anläggningen.
Revisorerna kommer att stämma träff med alla kommitteer för att få en inblick i
rutiner etc, revisorerna ser att styrelsen gör ett bra och omfattande jobb.

USEK
USEK behöver köpa in lite nytt pynt för en mindre summa då råttorna ätit upp en del.
Detta godkändes av styrelsen.
Vi lägger ut en efterlysning på hemsidan och på Facebook om att vi efterlyser granris
till stallet och pyntning.
Fritidsledare
Mimmi van Rooijen informerade att det var full fart under höstlovet pga stor närvaro
av barn.
Styrelsen beslutar att Mimmi jobbar heltid 2-5 januari 2012. Åsa meddelar ridskolan
och Marie.
Intresse finns för att köpa in en trähäst och då kunna ansöka om detta från
Anläggningsslyftet. Det är dock lite klurigt att hitta någon som kan tillverka en men
jakten forsätter.
Info/PR
Jenny och Ingrid Björkman har blivit kontaktade av Jana Robeznieks som har massa
gamla bilder, negativ samt diabilder på gamla hästar m.m. Vi ska träffa henne efter jul
och scanna in bilderna och sedan göra ett arkiv på hemsidan. Planer finns även på att
uppdatera med fler fotografirer i gamla klubbrummet framöver.
Eventuellt kommer utrymmet på hemsidan (det som är gratis) att vara för litet. Jenny
kollar upp vad det kostar med mer utrymme.
Förra luciashowen delade vi ut ett informationshäfte. Jenny ser över möjligheten att ta
fram ett liknande till i år men behöver lite hjälp med uppslag.

TK
Tävlingskommittén vill återinföra kontraktet för tävlingsryttare/funktionär. Styrelsen
är positiv till förslaget, men vill gärna se kontraktet innan beslut tas. Jenny Wallner
har fått kontraktet men det är inte helt uppdaterat och klart.
Anledningen till kontraktet i stort är att klubben måste anordna tävlingar för att behålla
rätten till att ge ut tävlingslicenser och i och med detta bl.a. att ha rätt att tävla på
andra klubbars tävlingar. För att kunna arrangera egna tävlingar behövs därför

klubbens tävlingsryttare ställa upp som funktionär vid den hemmatävling man själv
deltar i samt en till den aktuella terminen.

Utbildning
Styrelsen tillstyrker Christina Lavstedts ansökan till Ridledarkurs 2012. Styrelsen
ställer sig positiv till att bekosta del av Christinas ridledarkurs.
Grönt kort kurs är under fortsatt utredning.

Fastighetskommittén
Arbetet med fasaderna på gamla ridhuset och nya stallet är nu klart. Vi avvaktar sista
fakturan från HVK då det kvarstår en slutbesiktning med protokoll.
Problemet med lukten i nya omklädningsrummet är under utredning. Det kan
eventuellt bero på att ventilationen är avstängd under natten.
JO ventilation har nu installerat en fläkt i nya ridhuset för att få ut fukten när
takluckorna behöver vara stängda under vintertid. Denna kostnad har kommunen tagit
då de är fastighetsägare.
Klubben har fått en offert från JO Ventilation gällande förbättring/utbyte av
ventilation i gamla ridhuset. Offerten avser nytt tilluftsaggregat med filter och
elbatterier samt lågenergimotor. Frånluftsfläkt med lågenergimotor samt renovering av
spjäll och ny spjällmotor. Syftet med renoveringen/ utbytet är att få en kontinuerlig
ventilation för att få bort fuktproblemet. Offerten är på 115 000 kr exkl. moms.
Klubben kommer inte ta beslut i ärendet förrän vi har en helhetsbild av vad den övriga
renoveringen kommer att kosta. Om detta arbete ska göras så ska det göras samtidigt
som en eventuell renovering av taket för att kunna samköra tex. ställningar, kranar
osv.
Taket på gamla ridhuset har börjat läcka. Vi har haft en takfirma på plats som gjort en
första syn och kommer att återkomma under våren för att se exakt vad som behöver
göras. Se ovan gällande samorganisation med ventilation.

§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Bo följer upp med Ylva gällande avtalet.

§8

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Se § 6.

§9

UPPLÄGG TERMINSSTART
Frågan diskuterades och det konstaterade att det nuvarande upplägget fungerat bra och
ser ingen anledning att ändra på detta.

§ 10

ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer att hållas den 18 februari 2012 14:00 i nya klubbrummet.

§ 11

LUCIA
Arbetet fortgår med luciafirandet.
Styrelsen tog beslut att SFRK bekostar Celeres nordica, riddarspelet, 2000 kr för
ersättning för deras deltagande.
Anslag till stallet och även till hemsidan bör komma upp denna vecka. Åsa löser det.
Programmet är framtaget tillsammans med ridskolan.

§ 12

ÖVRIGT
Det har kommit synpunkter från vissa vuxna medlemmar som inte önskar rida på
ponnyer. Styrelsen konstaterade att det är ridskolan som ansvarar för tilldelningen av
hästar.
Anne och Catrine håller på och utreder gällande klubbkläder och försämring som vi
samt flera medlemmar upplevt på sista tiden med dåligt urval, kostnader för
uppläggning av nya produkter samt stora problem med hemsidan.

§ 13

NÄSTA MÖTE
16 januari 2012 18:30.
Inger tar med fika.

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Bo Adrianzon förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist

Justeras:

Bo Adrianzon
Ordförande

Inger Nordström
Justeringsperson

