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US

Martin öppnar mötet och hälsar all välkomna samt förklara syftet med detta extra insatta
styrelsemöte.

Två punkter på agendan att diskutera;
 Hur ska fördelningen av ridhusen se ut mellan ridskolan och privatryttare? Förslag är
utmailat av Martin (se bilaga) och styrelsen kommer att diskutera detta för att sedan
rösta.
 Servicestallet och önskemål om utsläpp i vinterhagarna.

Fördelning av ridhusen:
Vi har en förening med två verksamhetsområden, ridskola och privatryttare, samt två ridhus att
tillgå för att möta de behov som finns hos dessa. Ridskolan har önskemål om att få ha förtur till
hela stora ridhuset mån – tor kl. 15.00- 18.15, fre kl. 9.00-10.00 samt kl. 15.00-20.00 och
lördagar kl.8.00 -9.00, övrig tid då ridskolan är igång finns önskemål om att nyttja 60 meter av
ridhuset istället för de 40 meter som man har idag.skälet till detta är att det ärtrångt med 8
stora hästar i en halv manege och att man vill kunna planera för att ha privatlektioner samt
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dubbellektioner och på sikt kunna utöka verkasmheten. Privatryttarna kommer då att förfoga
helt över det lilla (nya) ridhuset.
Privatryttarna behöver ha tillgång till en manege för ”fri ridning” samt möjlighet att kunna träna
för tränare på anläggningen.Om ridskolan tar ett ridhus krymper man möjligheten för
privatryttarna då lilla/nya ridhuset är upptaget 2-3 kvällar per vecka för träning av extern
tränare. De privatryttare som ej tränar för tränare har då ej tillgång till något ridhus dessa
kvällar. Svårt att förlägga träning för extern tränare på helger eftersom man är ute och tävlar
då.
Olika förslag diskuterades, bland annat nedanstående;
-Kan ridskolan vara i lilla ridhuset vissa kvällar,tex onsdagkvällar när det är vuxna, duktiga elever
som rider? Då kan man ha hoppträning i halva gamla ridhuset och ”fri ridning” på andra halvan.
-Kan man göra en mer detaljerad plan på när ridskolan behöver mer utrymme?
-Kan man ge ridskolan mer utrymme succesivt och inte göra en så stor förändring direkt?
-Går det att jämka?
-Risk för att tränarna försvinner och med det privatryttarnas möjlighet att träna på hemmaplan.
-Kan man inte träna blir det svårare att tävla.
-Önskemål om en genomtänkt plan för utökning av ridskolan.
-Viktigt att använda kalendern för bokning av ridhusen så att medlemmar som ej står på
anläggningen kan se om det är ledigt. Också viktigt att använda den whitboard som finns i foajen
och att skriva schemat även där så att det är lätt överskådligt och lätt åtkommet för
privatryttarna i våra medlemsstallar.
-Hur mycket blir det i verkligheten som ridskolan kommer att använda hela ridhuset?
-Måste man använda 60 m av ridhuset till alla lektioner?
-Räcker det med 50 meter?
-20 meter av ridhuset för fri ridning blir för litet.
Flera åsikter och förslag ventilerades och diskuterades (många fler än de ovan, men jag hann inte
med att skriva ner allt) och man gick också laget runt så att alla fick säga sin åsikt.
RÖSTNING: Det röstades om förslaget med utfall 5 röster för förslaget, 4 röster emot
förslaget och en ledamot valde att avstå från att rösta.
BESLUT; Ridskolan har företräde till stora ridhuset och möjlighet att använda hela ridhuset
för dubbellekioner samt större del av ridhuset vid de vanliga lektinerna när behöv finns.
Det ska synliggöras i kalendern på hemsidan samt på whiteboarden i foajen hur ridskolan
förfogar över ridhuset.

Viktigt att detta görs på ett bra sätt samt att ridskolan jämkar så gott det går för att inte
omställningen ska bli för stor och tvär för privatryttarna. Vi vill vara EN förening, EN förening
med två verksamhetsområden, och styrelsen skall verka för hela föreningens bästa.

sida 2 av 4

Protokoll styrelsemöte

161218

SERVICESTALLET:
Servicestallet har önskemål om att få använda vinterhagarna då hästarna håller på att gräva
sönder nuvarande hagar.Detta medför att utsläppet tar längre tid än planerat och vad det är
budgeterat för.
Diskussion kring avtalet och den faktiska tiden för utsläpp. Också diskussion om det är rimligt
att låta anställd personal gå hela vägen till vinterhagarna med två häsrat åt gången pga
säkerhetsrisken med detta. Tar man en häst åt gången ökar tiden ytterligare.Styrelsen kommer
att titta vidare på konceptet med servicestall och se över hurdet ska se ut i framtiden även vad
gäller kostnad.
BESLUT: Styrelsen bifaller att 4 hästar får gå i vinterhagarna till dess att det fryser på
och marken i servicestallets hagar åter klarar av ha hästar gåendes där.

ÖVRIGT:
Styrelsen ber Malin att lämna in en total budget för ridskolan för 2017.
Förslag om att göra en enkätundersökning kring vad medlemmarna vill att styrelsen ska driva för
frågor, vilka förväntningar man har på styrelsen etc. Hans undersöker detta lite närmare.
Lena O går in på gamla hemsidan och lägger en hänvisning där till vår nya hemsida.
Fler behöriga till kalendern är önskvärt.
Önskemål om att föreningen köper in en fyrhjuling.
Diskussion kring harvning,hur det utförs och vilken utrustning som behövs.
Underhålls schema från underlagsgruppen efterfrågas.
Planera för nytt underlag på utomhusridbanan.
Viktigt att diskutera föreningens policy.
Viktigt att diskutera policy för styrelsen.
En utmaning att bli EN förening med två verksamhetsområden.
Adjungerande bör vara med på ”sina” punkter och därefter utgå.
Frågor gällande hyrstallarna ska hänvisas till Lena O som har styrelsens mandat att hantera
dessa frågoroch att ansvara för att lyfta de frågor hon ej kan hantera själv till styrelsen.
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Viktigt att reda ut vem som talar om vem och om vad!
Viktigt att hålla en god ton emot varandra både i och utanför styrelsenoch att aldrig tillåta
några som helst personangrepp.
Diskussion kring budgetarbetet, ridskolan börfåen egen budget, tävlingarna bör få en egen
budget etc.

Mötets avslutande
Martin avslutade mötet.

.......................................................................
Martin Gustafsson
Ordförande

……………………………………………………………..
Marie-Louise Nilsson
Sekreterare

……………………………………………………………………
Hans Lundahl
Justerare
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