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Falkenbergsortens Ryttarförening

170110
Protokoll fört vid föreningens styrelsemöte

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

Förhinder
Andreas Svensson
Lena Gustavsson
Sten-Åke Ödman

Adjungerad/-e
Malin Lindén, Ridskolechef
Elisabeth Beckert Matzén

US
LinnJohansen
Jennie Bengtsson
Bianca Häggström

413. Mötets öppnande
Martin öppnar mötet.
414. Justerare för mötet
Lena Olandersson
415. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes
416. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns
417. Rapport från Ungdomssektionen
 US har sitt årsmöte sön 15/1 kl. 15.00
 Jennie Bengtsson avgår som ordförande och avslutar sitt uppdrag i US. Styrelsen tackar
henne för hennes insats. Alla poster är tillsatta.
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Blivit utsedda till Hallands bästa US sektion och som pris får tvåav US medlemmarna åka
till Eskilstuna den 4-5/2 på DUS konferens. US har utsett Anna Nilsson och Bianca
Häggström att åka på detta.

418. Rapport från ridskolan
 Ny termin på ridskolan påbörjad och det ser fortsatt bra ut. Några ströplatser lediga.
 Underlaget i lilla ridhuset är bra.
 En ny hoppgrupp och en ny juniorgrupp på fredagar har tillkommit.
 Klubbhoppningen den 7 januari gick bra trots några ofrivilliga avsittningar på pigga
ponnys.
 Lollo vill gå upp till 100% och blir då också ansvarig för stalltjänsten för att
hjälpa/avlasta Evelina. Förslag på arbetstid; mån 8.00-18.00, tis 9.00-12.00 samt 17.0022.00, ons 8.00-18.00, tors 8.00-16.30, fre 8.30-12.00 samt 13.30- 19.30.Styrelsen
bifaller detta förslag. Lollo har två månaders uppsägning på Ästad och påbörjar sin
heltid på FORF efter detta.
 Kvar att lösa är lördagar samt onsdag kvällar. Får lösas med befintlig personal tills annan
lösning hittas.
 Mats blir kvar februari ut. Funkar bra. Mats är timsanställd och arbetar vissa dagar
längre än till 14.00 för att hinna med sådant som tex behöver lagas eller fixas. Önskemål
om att beställa nytt grus då det som finns är fullat av jord och annat skräp. Bifalles.
Förslag att tillfråga Mats om han inte vill stanna kvar på FORF.Kontrollera ekonomiskt
utrymme för detta.
 Matilda arbetar tom20/1.
 Ridskolan önskar ha ett div 3 lag i dressyr med skolhästar och ridskoleelever. Ev även ett
hopplag.
 Hästmaterialet är ok. Två låneponnys funkar bra. Archie har ryggskott och får
behandling. Mozzarella har haft kolik. Chester och Tina är ok nu. Sally ska ev hyras ut
och Gustav säljas.
 Finns bara två spiltplatser kvar.
 Malin tar fram ett budgetförslag och en vision för ridskolan till nästa styrelsemöte.

419. Rapport från kansliet inklusive ekonomi
 Redovisning av ekonomi.
 Lyckad övergång till ”Fort Knox”.
 Malin och Jeanette har påbörjat att fakturera.
 Medlsemsavgiften kommer att faktureras separat.
 154 ridande seniorer och 214 juniorer.
 Lista över de som har betalt anläggninsavgift ska hänga synligt i varje manege.
 Anläggningsavgift kostar 50 kr per gång, högst fem tillfällen sedan måste man lösa
anläggningskort. Anläggningskort kostar 1000 kr/år för en häst, 1500 kr/år för två
hästar.
 Brev till de externa tränarna som ärpå FORF ska skrivas för att begära in uppgifter på
vilka elever dom har med namn, personnummer och klubbtillhörighet. Viktigt också att
tränarna meddelar FORF när dom tar in en ny elev.
 Ekizabeth tar fram ett årsbokslut tillsammans med revisor Ingemar Stridh.
 Ny SWISCH info kommer så småningom.
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420. Rapport från medlems stallarna
 Förfrågan finns på en och ev två boxar.
 En box uppsagd.
 Sevicestallet oroas över uppsägningen och ovissheten hur det kommer att lösas framöver.
Svårt att veta om man vågar chansa och stå kvar eller ej.
 Två uppsagda boxar i servicestallet.
 Skriftlig utvärdering av servicestallet ska ske. Caroline utformar en enkät.
 Synpunkterfrån medlemmar i hyrstallarna när det var halt och moddigt i helgen.
Diskussion kring vem som har ansvar över anläggningen på helgerna när det gäller tex
snöskottning, grusning av gångar vid halka etc. Då vi är en ideel förening är det viktigt
att alla medlemmar hjälps åt med att lösa de problem som uppstår när anläggningen ej är
bemannad. Vid behov kan medlemmar efter översnkommelse med styrelsen använda
traktorn för att skotta, grusa etc. Inforera medlemsstallarna om detta.

421. Rapport från arbetsgrupperna


Kommunbearbetningsgrupp
Lösdriftsprojektet ligger ute för anbud. Styrelsen behöver titta på de offerter som
kommer in. Man håller på med brandsäkerhetsarbetet på anläggningen, brandtrappa, nya
fönster och dörrar etc.



Sponsor- och fondgrupp
Sponsorskylten kommer att ha plats för 20 små skyltar och 6 stora. Sponsorgruppen
håller påp att ta fram ett stort sponsorpaket och ett litet. Det stora kommer att kosta
10.000 kr/år och det lilla 5000 kr/år. Prata med de företag där vi har kontakter i första
hand för att sälja sponsorplatser. Klart att börja sälja efter årsmötet.Om man tecknar
ett 3 års kontrakt för sposorskylten får man ocksåen skylt i ridhuset. Lena O pratar med
Brittasom har god kontakt med Carlsberg om att efterhöra fortsatt sponsring av dricka
samt att erbjuda plaats på sposorskyltem kostandsfritt.
Safe-Up, sadelstöldsskyddsmärkning, är ev intresserade av att sponsra ridskolan och ev
även ge specialspris till våra medlemmar. Vikan ge dem exponeringsutrymme vid tävlingar
etc så att dom kan sälja sin produkt.



Anläggningsgrupp
Inget att rapportera

422. Tävlingsärenden
 Styrelsen kommer att kalla till ett möte med tävlingsledningen framöver.
423. Rapport från förbund och distrikt
 Revideratförslag för strategi ”Ridsport 2025” har kommit ut på remiss.
 Föreningen ska rapportera in antal medlemmar till förbundet.
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424. Inkomna/utgångna skrivelser
 Skrivelse från Mia Johnsson, tävlingsledningen hoppning, har inkommit. Martin besvarar
denna samt kallar till gemensamt möte med tävlingsledningen i hoppning och dressyr.
 Skrivelse från Kristina Davidsson har inkommit gällande att det saknas aktuell
information på hemsidan. Malin arbetar på att få igång hemsidan tillsammans med Janna
Ygreus från Hanells IT. Martin besvarar skrivelsen.
425. Bevakningslistan
Inget att ta upp

426. Övriga ärenden
 Viktigt att titta över fördelningen av personal, hur ska den se ut och hur många behövs?
 Diskussion kring anläggningschef/verksamhetschef samt kommitéer. Hur kan ett sådant
uppdrag se ut? Ett viktigt steg för att få ihop föreningen och minska klyftorna mellan
ridskola ch övrig verksamhet.
 Fler AA nycklar behövs samt en nyckelförteckning för att veta vem som har nycklar.
Martin ordnar fler nycklar.
 Arbeta fram en vision för föreningen, samt förnya/aktualisera den policy som finns.
 Cafeteriaansvariga, M-l och Lena, önskar köpa in en kyl och frys till en kostnad av max
2000 kr. Bifalles.
 Bra underlag i lilla ridhuset!
 Dela upp kalendern på hemsidan i stora och lilla ridhuset.
 Förfrågan om bokning av lilla ridhuset 14/1 är ok. Förfrågan om lån av terrängbanan 78/4 samt stallplatser i tävlingsstallet. OK. Skolhästarna får gå i rondellhagen dedagarna.

427. Nästa möte och fikaansvarig
 Torsdag 9/2 kl. 18.30
 Fikaansvarig är Lena Sige.

428. Mötets avslutande
Martin avslutade mötet.

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

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

……………………………………………………………………
Lena Olandersson
Justerare
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