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Martin öppnar mötet.



AGENDA;
-Matilda Wennerstens uppsägning
-Ersättare
-Sevicestallet
-Möjlighet att utöka personalstaben
Verksamhets/anläggningschef



Matilda Wennersten har sagt upp sin anställning på FORF och slutar den 20 januari-17.
Mycket tråkigt och en förlust för föreningen.



Mats Johansson, hästvan före detta bonde har möjlighet att gå in på timmar omedelbart.
Mats är säsongsarbetare i Halmstad kommun och har möjlighet att arbeta på FORF fram
till att hans arbete i Halmstad sätter igång igen. Mats kommer att arbeta 50%, kl. 9-14
med 30 min lunch och lön enligt avtal.
Martin kontaktar Malin som får i uppdrag att ta fram ett avtal för timasntällningen samt
kontakta Mats för att meddela att han kan börja på FORF efter nyår.



Då det i nuläget är ovisst om vi hittar en peramnent lösning när det gäller personal, kan vi
inte chansa och behålla servicestallet och riskera att föreningen får stå för stora
kostander genom ev inhyrd personal. Avtalen med de som står i servicestallet kommer
att sägas upp fom 170101 och enligt gällande kontrakt är det tre månaders uppsägning.
Om styrelsen lyckas att rekrytera ny personal kan uppsägningarna dras tillbaka och
styrelsen arbetar med att lösa problemet. Styrelsen är medveten om att de som står i
servicestallet idag kan känna sej tvingade att redan nu leta nya stallplatser, vilket är
beklaglig. Uppsägningen av serviceavtalen kommer att ske skriftligen och Martin
ombesörjer detta.
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Då verksamheten växer är den idag underbemannad i förhållande till sin storlek. Idag har
bygger arbetet i stor del på Eveleina som har en lönebidragstjänst och ansvaret är för
stort för henne att axla. Konceptet med stallisar på helegerna är inte heller gångbart
längre. Önskvärt att utöka personalstaben med 50-100% tjänst. Andreas och Sten-Åke
får i uppdrag att tillsammans med Elisabeth gå igenom ekonomin för att se om det finns
utrymme i ekonomin för att genomföra detta. Tas upp på nästa styrelsemöte.



Förslag finns om att göra om tjänsten som Ridskolechef till en
Verksamhets/anläggningschefs tjänst. Detta för att främja hela föreningens intresse
och för att ansvara för hela anläggningen, inte bara ridskoledelen. Ett bra sätt möta den
utmaning det innebär att vara en förenig med olika verksamhetsområden och få ihop
helheten. Om man har en Verksamhetschef kan man komplettera med kommiteér som
samverkar med verksamhetschefen.
- Verksamhetschef
-Tävlingskommité (hopp, dressyr, cafeteria)
-Medlemsstallskommité (en från varje stall)
-Ridskolekommité ( ridskoleelever samt föräldrar till ridskolebarn)
Kommitéerna har egelbundna möten med Verksamhetschefen och Verksamhetschefen
svarar upp till styrelsen.
Detta förslag kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion.



Martin avslutade mötet.

.......................................................................
Martin Gustafsson
ordförande

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