
Styrelsemöte nummer 3 13/6 2022 

Närvarande: 
Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Maria Lindblad, Maria Hansson, Karl Zötterman. 

Anmäld frånvaro: Olof Hellberg, Jonny Hedlund, Jennie Lundberg. 

) 

) 

Adjungerade: 
Ekonomi: Ingen närvaro. 
Utbildningssektionen: Camilla Danewid 
Valberedningen: Ingen närvaro. 
Tävlingssektionen: Ingen närvaro. 
Sponsorgruppen: Ingen närvaro. 
KRUS: Olivia. 

1. Mötets öppnande 
a. Peter förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
a. Maria Hansson utses till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 
a. Dagordningen godkändes. 

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

5. Rapport utbildningssektionen (Camilla Danewid). 
a. Camilla berättar att det har genomförts en Pay&Jump på nationaldagen och de fick 

ihop ca 17 000 kronor. Bra uppslutning och cafeterian drog in ca 7000 kronor. 
Thomas Larsson tog bilder och sålde. Det var populärt och drog in ca 2500 kronor. 

b. US planerar att genomföra ytterligare en Pay&Jump under sommaren. 
c. Anna Johansson har valt att lämna US och Camilla önskar att Stephanie Zalazar tar 

hennes plats. Peter kollar med SRF om det går att byta medlemmar i en sektion. 
d. Camilla undrar om US kan få göra inköp till Cafeterian i egen regi. Styrelsen beslutar 

att Annikka ska sköta inköpen till Cafeterian. 
e. Camilla kontaktar Louise för inköp av rosetter till US för TS inköpspris. 
f. Josefine fixar nyckel till Camilla. 

6. Rapport från Sponsorgruppen (Ingen närvaro). 
7. Rapport från Tävlingssektionen (Ingen närvaro). 
8. Rapport från valberedningen (Ingen närvaro). 
9. Rapport från KRUS. (Olivia) 

a. KRUS kan fortfarande inte se sina konton. Maria kollar med Embla vad som funkar 
och inte. 

b. Josefine meddelar KRUS att det har kommit en förfrågan om käpphästhoppning 
under Östersjöfestivalen. Olivia meddelar KRUS och återkopplar till Josefine. 

c. KRUS planerar att ha en grillkväll och eventuellt ett käpphästridläger. 
d. Josefine önskar hjälp från KRUS på ridlägren under sommaren. 

10. Ekonomisk rapport (Ingen närvaro). 
11. Rapport från verksamhetsområden (Josefine). 

• Ridskolan (Josefine) 
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o Separat rapport bilagd. 
o Josefine önskar tydligare konkreta mål och bättre samarbete mellan sektionerna, 

styrelsen och ridskolan. 
o Josefine tar tag i att anordna en team building med alla sektioner, styrelsen och 

ridskolan den 4/9. 
o Josefine gör en lista på akuta saker till kommunen, underlag, sadlar etc. 

• Privatuppstallade (Josefine) 
o Mattis och Josefine tar fram ett förslag om hagar för uppstallade. 

• Skrivelser gällande anläggningen (Josefine) 
o Josefine jobbar på att gå igenom. 

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

o Peter har haft besök från De Grondslag angående underlagen och fått offert för 
att fixa till underlagen. Lilla ridhuset kostar€ 6000 att fixa till. 

o Stora ridhuset klarar sig med avjämning för€ 500. 
o Peter har också fått en offert för att byta ut underlaget på den befintliga banan 

för€ 47000. Vi har även fått en offert för att förlänga banan med 20 meter till en 
kostnad för€ 21780. 

o Styrelsen beslutar att beställa fix av underlaget i Stora och Lilla ridhuset för€ 
6500. Peter kollar ekonomi med Linda och lägger beställning efter ok. 

o Peter kollar med Waterboys angående ojämn bevattning i Stora ridhuset. 
12. Organisation och arbetsformer 
13. Övriga frågor 

a. Mattis avlägsnar sig (för att undvika jävsituation) inför diskussion ang Josefines 
provanställning som går ut den 17/7. Josefine vill gärna fortsätta som 
verksamhetschef. Peter skriver nytt anställningsavtal från och med 18/7-22. 

14. Mötet avslutas. 

X 
IVBttis Nlssoo 
Sekreterare 
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