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Protokoll fört vid föreningens styrelsemöte

Närvarande
Martin Gustafsson
Lena Olandersson
Marie-Louise Nilsson
Sten-Åke Ödman
Hans Lundahl
Lena Sige
Lene Maxe Malmstedt
Caroline Magnusson

Förhinder
Andreas Svensson
Lena Gustafsson

Adjungerad/-e
Malin Lindén, Ridskolechef
Elisabeth Matzén Beckert

US
Jennie Bengtsson

413. Mötets öppnande
Martin öppnar mötet.

414. Justerare för mötet
Sten-Åke Ödman

415. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns

416. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns
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417. Rapport från Ungdomssektionen
 Planering av julshowen är färdig och alla förberedelser pågår för fullt. Man har fått en
hel del sponsorer. Behöver hjälp med att baka lussekatter, beräknar att det behövs ca
400 st. Kommer att fråga bagerierna i stan om dom kan sponsra med lussekatter samt
lägga ut en förfrågan tillmedlemmarna om att hjälpa till med att baka.
 Fått kritik av en förälder gällande att US utesluter ungdomar från att medverka i
julshowen. US har svarat på hennes kritik efter bästa förmåga men känner sej ledsna och
missförstådda. Viktigt att poängtera att US självklart är för alla medlemmar och att alla
som på något sätt engagerat sej i de aktiviteter som varit under året också får vara med
på de trevligheter som US anordnar, men alla kan inte vara med i julshowen. Alla
medlemmar är välkomna att kontakta US för att höra hur man kan hjälpa till!
 Väntar på kontrakt gällande Chesterdär det framgår att dom äger halva ponnyn och att
vid ev försäljning så skall halva summan tillfalla US.
 Påminns om att börja planera för åsrmötet.
 Några styrelsemedlemmar från US avgår men man har lyckats att få in nya i en bra
åldersblandning. Josefin Hassel är i valberedningen och har ombesörjt detta.

418. Rapport från ridskolan
 Allt flyter på bra.
 Sista ridlektionen är den 22/12 innan jullovet.
 Läger är planerade under jullovet och ligger ute på hemsidan.
 Ridskolan har önskemål om att nyttja hela ridhuset vid flertillfällen då trycket är hårt på
ridskolan och önskemål om privatlektioner ökat. Man vill också ha tillgång till en större
del av mamnegen när det är lektioner för storhästarna då det är trångt med en halv
manege för 8 stora hästar. I nuläget går det inte att utöka ridskoleverksamheten.
Göra en sammanställning av hur manegerna utnyttjas och av vem/vilka för att se om
det går att lösa på ett bättre sätt. Malin gör detta för ridskolan och Lene gör det
för privatsidan. Försöka hitta lösningar så att alla blir nöjda. Viktigt att hitta en
struktur så att man lätt kan se när manegerna är lediga.
 Elisabeth upprättar en lista på vem/vilka som har löst anläggningsavgift. Förslag att
fakturera detta löpande till de ryttare som har löst anläggningsavgift i nuläget. Hjälpas
åt att kolla med de ryttare vi inte känner igen var de kommerifrån och om dom vet att
dom behöver betalaen anläggningsavgift. I nuläget kostar det 1000 kr/år i
anläggningsavgift. Den summan kanske borde korrigeras? Lena O kollar vad man tar på
andra anläggningar.
 Förslag att alla privata tränare ska redovisa till föreningen att dom har skattat för sina
intäkter. Idag kontrolleras att tränarna har F skattesedel, men föreningen vill kunna visa
revisorerna att man också skattat för intäkterna.
 Mobiltelefon behöver köpas in till Malin samt ytterligare en eller två mobiler som övrig
personal kan nyttja under arbetstid. Elisabeth fixar detta och tar fram ett förslag
som mailas ut till styrelsen för att snabbt kunna godkänna det.
 Varma skor, jacka och byxa är inhandlat till personalen enligt beslut.
 Systemet med stallisar är ej hållbart och måste förändras snarast möjligt.
 BESLUT: Martin fortsätter att arbeta med förslaget om lösdrift och tar fram ett
underlag för detta.
 Fyrhjuling finns på ridskolans önskelista.
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419. Rapport från kansliet inklusive ekonomi
 Redovisning av resultat- och balansrapporter ej klart. Kommer att mailas ut av Elisabeth
inom kort.
 Pengar finns på kontot
 Segt att få tillgång till alla distanser, bank och skatteverk. Men det är snart i hamn!
 Arbete pågår med att gå över till Fort Knox enligt beslut. Fort Knox är kostnadsfritt om
man tar det via Idrott on line.
 Hur ska man hantera den ”allmänna kanslidelen”? Oklart vem som sköter vad i nuläget.
Viktigt att alla har tålamod och överseende med kanslidelen tills nya strukturer och
rutiner är satta.
 Viktigt att gå ut med information till medlemmarna att vi försöker hitta nya arbetssätt
och att man får ha tålamod med detta.
 Det ska göras en ekonomisk sammanställning över utgifterna som rör driften som
kommunen ska ha in.

420. Medlemsstallarna
 Vattnet på spolspiltan är avstängt då det stått och sprutat rakt ut. Behöver stängas av
inifrån sadelkammaren i A-stallet och kollas upp vad som hänt.
 A-stallet vill dela sin paddock i två delar och styrelsen ser inget hinder i detta.
 C-stallets paddock kan användas av övriga hyrstallsinnehavare samt den lilla ”Mulle-Ronja”
paddocken.
 Underhållsplan för privatstallarna ska tas fram med hjälp av kommunen.
 Servicestallet fungerar bra.

421. Rapport från arbetsgrupperna
 Kommunbearbetningsgrupp
Martin, Malin och Marie-Louise har träffat kommunen samt en person från miljö och
hälsa och fått följande information;
*Brandlarnet kommer att bytas ut till en kostnad av ca 400.000 kr och FABO kommer i
framtiden vara den som kontrollerar larmet enligt gällande föreskrifter.
*Det kommer att ske en brandtekninsk ombyggnad, nya fönster med brandstegar samt en
brandtrappafrån cafeterian till innergården. Kostnad ca 350.000 kr.
*Inspektion av alla fönster och byt till miljöklassade fönster till en kostnad av ca
300.000 kr.
*Kostnad för de konsulter som är inblandade ca 100.000 kr.
*Ventilation och värmeanläggning kommer att kontrolleras och ev
bytasut/renoveras/förbättras till en summa av ?????
*Om vi får 1 miljon kr över så är det bra och de pengarna kommer att användas till
lösdriften.


Sponsor- och fondgrupp

*Bygglov kan krävas gällande sponsorskylten och ska kontrolleras igen samt då begära ett
skriftligt svar. Sponsorskylten är på gång ooch ska vara klar innan jul.

sida 3 av 5

Protokoll styrelsemöte

29 November 2016

*Hanells IT som hjälpt oss med vår nya hemsida vill ha kompensation i form av att synas
på skyltar och ev ha tält för evenemang vid våra tävlingar. Hans har tagit fram ett bra
förslag kring detta.


Anläggningsgrupp

*Nya soffor behövs till cafeterian. Lene undersöker om det finns någon som vill skänka
eller sälja för en billig peng.
*Underlaget i lilla ridhuset diskuteras, spån eller inte och hur ska det skötas? Malin
Andersson som är med i underlagsgruppen avstod från att lägga in nytt spån då hon (med
stöd från Sven och Björn) ansåg att det räcket att djupharva varannan vecka. Detta
verkar inte hålla så Martin kollar med experter hur underlaget ska skötas. Martin tar
detta med underlagsgruppen som sedan får gå vidare med frågan.
*Felanmälningar skall mailas till info@ridskolan.se och märkas med ”felanmälan” i
ämnesraden. Denna info ska ut till medlemmarna!
*Felanmälningarna sorteras av Malin och skickas vidare till den det berör.
*Dan Sjöstrand har erbjudit sej att renovera våra utomhusmöbler/caféborden för en
kostnad av 1.500 kr vilket styrelsen tacksamt tackar ja till.

422. Rapport från förbund och distrikt
Hallands ridsportsförbund, styrelsen och valberedningen, vill träffa 1-3 medlemmar från
föreningen den 19 januari-17 kl. 18.00.

423. Tävlingsärende
Titta över ekonomin rörande tävlingsverksamheten då vissa tävlingar gått back.
424. Inkomna/utgångna skrivelser
Mail från tävlingsledare Maria Johnsson med frågor rörande tävlingsverksamheten. Det kommer
att kallas till ett AU tillsammans med berörda tävlingsledare rörande dessa frågor.

425. Bevakningslistan
Bevakningslistan gås igenom och uppdateras.

426. Övriga frågor
 AU med personalen ska bokas. Martin återkommer med datum.
 US har utmanat styrelsen på en hoppning på julshowen och Martin, Caroline och Lene
kommer att delta i detta.
 Avmaskning fortsätter enhetligt för alla hästar på anläggningen via ”Kolla masken”.
 Nyhetsbrev från styrelsen ska ut på hemsidan ca en gång per månad.
 BESLUT: Protokollen kommer från och med nu att läggas ut på hemsidan för att öka
öppenheten i föreningen.
 Årsmötet bokas till den 19 februari 2017 kl. 15.00.
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427. Nästa möte och fikaansvarig
Tis 10 januari 2017 kl. 18.30. Caroline är fikaansvarig.

428. Mötets avslutande
Martin avslutade mötet.

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

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

……………………………………………………………………
Sten-Åke Ödman
Justerare
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