
 

Informationsklass: Publik 

Styrelsemöte nummer 2 16/5 2022 

Närvarande: 
Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Jennie Lundberg, Karl Zötterman. 

Anmäld frånvaro: Maria Lindblad, Olof Hellberg, Maria Hansson, Jonny Hedlund. 
 
Adjungerade: 
Ekonomi: Linda Nilsson. 
Utbildningssektionen: Linnea Henriksson. 
Valberedningen: Ebba Ahlenius. 
Tävlingssektionen: Ebba Ahlenius. 
Sponsorgruppen: Angelica Ericsson. 
KRUS: Hanna Hiller. 

1. Mötets öppnande 
2. Val av justerare 

Jennie Lundberg valdes vid sidan av ordförande till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordning godkändes. 

4. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll (Peter) 
Föregående protokoll godkändes. 

Peter har kollat med Micke om målning av stora ridhuset. Ena långsidan är snart målad och 

den har kostat ca 6000:-. 

Peter och Josefin har haft möte med kommunen och gjort en skrivelse till kommunen med 

klubbens synpunkter till kommunen. 

Byte av lysrör till LED i Lilla ridhuset skulle kosta 5300:-  plus moms. 

5. Rapport utbildningssektionen (Linnea Henriksson) 
Linnea rapporterar: 

a. Att de organiserar öppen bana 6/6. 
b. Bomträning för Josefine i maj. 

TS har ansvar för inköp av rosetter och priser etc. All kontakt med sponsorer skall tas via 
Angelica. 

6. Rapport från Sponsorgruppen (Angelica) 
a. Angelica har i samråd med Peter tagit fram ett förslag på sponsoravtal för i första 

hand nya sponsorer. Det finns inga sponsoravtal idag. Det föreslagna avtalet justeras 
och delas på två olika förslag så att det tydligt framgår för sponsorn om den sponsrar 
tävling eller ridskola. Styrelsen tar beslut efter justeringen. 

b. Angelica kollar med Sweden Rock om ett samarbete med dem under festivalen. 
7. Rapport från Tävlingssektionen (Ebba) 
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a. Ebba rapporterar att TS tar över inköp till cafeterian inför tävling. De föreslår att 
köpa in en del nyttigare alternativ. Annikka fortsätter köpa in till cafeterian till 
vardags. 

b. Nationella hålls V.39 
c. Ponnytävling V.32 och V.45 
d. Dressyrtävling V.47. 

TS överväger att ta in någon som är intresserad av att organisera dressyrtävlingar. 

TS vill tillsätta en arbetsgrupp för ta fram ett förslag för att få fram fler funktionärer till 
tävlingar. 

TS rapporterar att de inte är nöjda med hur underlaget sköts. Peter har bokat möte med 
underlagsleverantören för att gå igenom frågorna med underlagen. Peter tar upp den dagliga 
skötseln med Josefine. 

8. Rapport från valberedningen (Ebba) 
a. Ebba saknar kontaktuppgifter. (Peter ordnar) 

9. Rapport från KRUS 
a. KRUS ställer en fråga om sina konton. Kvitton för inköp till KRUS ska lämnas till 

Josefine. Josefine sköter utbetalningar till KRUS. KRUS hade önskat att ha Swish 
kopplat till sitt konto. Styrelsen har inga invändningar och Peter beställer det av 
banken. 

b. Lotta föreslår att de använder Hippocrates. 
c. KRUS har ingen plats i sitt förråd. TS och KRUS genomför en rensning och organiserar 

förråden. 
d. Inga pengar ska tas från KRUS konto utan att det kommuniceras tydligt. 

10. Ekonomisk rapport (Linda) 
a. Linda rapporterar att granskningen från revisorerna kräver några ändringar. De är 

åtgärdade nu. 
b. Attestordningen har ordnats så att Josefine attesterar alla klubbens fakturor och 

sektionerna attesterar sina fakturor för respektive sektion. 
c. Alla större utgifter för investeringar (belopp över 15000 kronor) oavsett sektion 

måste godkännas av styrelsen tills annat kommuniceras. 
d. Styrelsen beslutar att godkänna en höjning av boxhyran med 300 kronor per boxplats 

från och med hösten pga ökade omkostnader från och med hösten 2022. 
e. Ridavgifterna kommer att höjas med 5% från och med höstterminens start. 

11. Rapport från verksamhetsområden (Josefine) 
• Ridskolan (Josefine) 

o Separat rapport bilagd. 
o Peter ber Olof undersöker möjligheten att ta fram ett standardavtal för boxhyra 

som börjar gälla från och med prishöjningen. Avtalet ska innehålla exakt vad som 
ingår. 

o Anticimex har lämnat offert för att åtgärda problematiken med duvorna och 
råttorna. Styrelsen beslutar att inte genomföra åtgärderna just nu. Vi tar upp 
frågan igen till hösten om likviditeten tillåter. 

o Styrelsen tycker att det är ett utmärkt förslag att anordna en sommarfest. Det 
skulle kunna vara en bra sak för värdegrundsarbetet! Vem ordnar? 

• Privatuppstallade (Josefine) 
o Mattis och Josefine tar fram ett förslag om hagar för uppstallade. 
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• Skrivelser gällande anläggningen (Josefine) 
o Mattis har skickat skrivelserna till Josefine. 

• Hippokrates (Lotta, Josefine) 
• Anläggningen (Mattis, Josefine) 

o Styrelsen beslutar att byta lysrören i ridhuset för 5300 kronor plus moms. 
12. Organisation och arbetsformer 
13. Övriga frågor 

a. Diskussion kring värdegrund. 
b. Ålder på helgpersonal. 

14. Mötet avslutas. 
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Peter Andersson
Ordförande
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Sekreterare
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