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Styrelsemöte nummer 4 12/9 2022 Närvarande: 

Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Maria Lind blad, Maria Hansson,, Olof Hellberg, 
Jonny Hedlund, Jennie Lundberg. 

Anmäld frånvaro: Karl Zötterman 
Adjungerade: 
Ekonomi: Linda Nilsson 
Utbildningssektionen: Camilla Danewid 
Valberedningen: Ebba Ahlenius, Angelica. 
Tävlingssektionen: Ebba Ahlenius. 
Sponsorgruppen: Angelica. 
Verksamheten: Josefine Nilsson. 
KRUS: Olivia, Hanna 

1. Mötets öppnande 
a. Peter förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
a. Maria 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 redovisar en separat rapport. 
b. De som inte har betalar i tid till exempelvis gästtränare får inte vara med. 
c. Camilla föreslår att vi använder Pay & Jump som tillfälle att utbilda nya funktionärer. 
d. Camilla undrar om det går att anordna löshoppning. Förutsatt att underlagen håller 

skulle det vara möjligt. Josefine kollar. 

_) 6. Rapport från Sponsorgruppen {Angelica). 
a. Angelica rapporterar att det är svårt att få tag i sponsorer. Framförallt de stora 

sponsorerna. Sponsorerna kräver publicitet både på hemsidan och i verksamheten 
generellt. Beräknade sponsorintäkter just nu är 71 000 kronor plus sparbankens 50 
000. Sponsorpengarna går till största delen till premierna för klasserna under 
tävlingarna. Angelica och Peter föreslår att vi säljer annonsplatser som syns från 
vägen. Peter kollar om det krävs tillstånd för reklamskyltar mot vägen. 

7. Rapport från Tävlingssektionen {Ebba, Angelica). 
a. Ebba föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp för att få fram ett belöningssystem för 

funktionärer. 
b. Josefine tycker att samarbetet mellan sektionerna till exempel med TS och 

utbildningssektionen borde fördjupas. Maria föreslår att TS ringer runt till de som är 
aktuella som funktionärer. Josefine sammanställer punkter för hur vi får ihop 
funktionärer. 

c. TS och utbildningssektionen efterlyser bättre kommunikation. Josefine föreslår 
datum för ett möte. Respektive sektion meddelar Josefine vilka frågor de önskar 
lyfta. 
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d. Ebba vill ha telefonnummer till alla i styrelsen. 
8. Rapport från valberedningen. 

a. Ingen närvaro. 
9. Rapport från KRUS. (Olivia) 

a. KRUS undrar när deras swishnummer blir klart. Peter och Olof ser till att det blir löst 
innan deras halloweenkväll. 

b. Linda vill ha dokumentation för de aktiviteterna som KRUS genomför. 
c. KRUS planerar för en julshow, Josefine och Hanna ska ha ett möte och planera 

aktiviteter framöver. 
10. Ekonomisk rapport (Linda). 

a. Linda rapporterar att vi till och med augusti ligger plus och är positiv till utvecklingen. 
Budgeten visar ett underskott på 300 000 kronor på året totalt. Det är svårt att ta 
höjd för alla tänkbara kostnader som kan komma framåt. 

b. Våra uppstallade vill ha en specifikation på kostnaderna som de betalar för. Olof, 
Linda och Josefine jobbar på att ta fram underlag för kostnaderna. 

c. De tjänsterna vi säljer måste täcka kostnaderna som vi har. 
d. Vi gör en ny avstämning på styrelsemötet i november och utvärderar ekonomin. 

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

o Separat bilagd rapport. 
o Länsstyrelsen tar kostnaderna för att byta taket på den trasiga entren. 

• Privatuppstallade (Josefine) 
• Skrivelser gällande anläggningen (Josefine) 
• Hippokrates (Lotta, Josefine) 

o Hippocrates har gjort inbetalningarna bättre och jämnare. 
o Maria L föreslår att vi använder Hippocrates för att nå ut till medlemmarna 

angående funktionärsuppdrag. 
• Anläggningen (Mattis, Josefine, Peter) 

o Underlaget fixas till V.38. 
12. Organisation och arbetsformer 

a. Information gällande samarbete med Karlshamns kommun. 
i. Peter och Josefine har träffat kommunen och har fått ett förhandsbesked på 

ansökningar för förbättringar på ca 300 000 kronor samt stryka en hyra för 
stallarna. Beslut skall tas senast november. 

ii. Peter driver frågan om en ny uteanläggning med utebana, parkering osv. 
b. Ny hemsida. 

i. Ridsportförbundet har samarbete med en gemensam leverantör för 
hemsidor till ridklubbar. Styrelsen fattar ett enhälligt beslut att gå på den av 
Lotta föreslagna lösningen. Lotta gör en struktur till upplägget på hemsidan. 

13. Övriga frågor 
a. Josefine bokar ett möte/kickoff mellan alla sektioner och ridskolan. 
b. Inköp till cafeterian sköts från och med nu av TS. Ebba pratar med Annikka om 

Axfoodkortet. 
c. Peter föreslår att vi kollar om det finns någon pensionärsförening som kan hjälpa till 

med något. 
14. Mötet avslutas. 
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Mattis Nilsson 
Sekreterare Justerare 
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