
Styrelsemöte nummer 5 10/10 2022 

Närvarande: 
Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Maria Lindblad, Maria Hansson, Karl Zötterman, 
Jonny Hedlund, Jennie Lundberg. 

Anmäld frånvaro: Olof Hellberg 

Adjungerade: 
Ekonomi: 
Utbildningssektionen: Camilla Danewid 
Valberedningen: Ebba Ahlenius, Angelica. 

'', Tävlingssektionen: Ebba Ahlenius. 
Sponsorgruppen: Angelica. 
Verksamheten: Josefine Nilsson. 
KRUS: Olivia, Hanna 

) • Mötets öppnande 

• Peter förklarar mötet öppnat. 

• Val av justerare 

• Maria utses till justerare. 

• Godkännande av dagordning. 

• Dagordningen godkändes. 

• Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll (Peter) 

Föregående protokoll lästes och godkändes. 

• 
_) 

Rapport utbildningssektionen (Camilla Danewid) . 
~ 

Camilla rapporterar att P&J gav 15200:- i startavgifter och cafeterian gav ca-,Y00:- i 
försäljning. Maria Gretzer träning gav 1500:- i överskott. Det finns P&R och P&J 
planerat i höst. Under 2023 kommer Eamon Hickey genomföra en clinic. Det finns 
planer på att boka Johanna Lassnak. Det finns planer på att genomföra P&J 
varannan månad framöver. Bättre kommunikation mellan verksamheten önskas. 
Josefine föreslås ta tag i detta. Peter kontaktar Josefine om detta och förmedlar 
vem hon ska kontakta. 

• Rapport från Sponsorgruppen (Angelica). 

Olof har hjälpt Angelica att fixa sponsorer till de nya klasserna. Även ett 
funktionärspris är fixat. Peter ska fixa brandsläckare och brandfiltar till tävlingarna. 
Olof har lovat att hjälpa till att laga mat till nationella. Vegansk mat köps in från 
Christins. Maria kollar om Kronfågel är intresserad av att sponsra med mat till 
tävlingarna. 

• Rapport från Tävlingssektionen (Ebba, Angelica). 

TS rapporterar att de har lagt till två klasser till "Nationella". Det är i dagsläget ca 
200 anmälda till tävlingen. Cramo sponsrar med all utrustning. Fartsänkningen på 



., 

Man får inte anlita egna tränare för privata (eller i grupp) träningslektioner på 
Karlshamns ridklubb. Det är ok att kompisar/föräldrar coacha sin ryttare, coachen får 
inte ta ut ersättning samt så ska man ha frågar övriga att det är ok. 

Styrelsen gör ett undantag för familjen Birgitta Carlsson att döttrarna får nyttja 
anläggningskort (familj) även om döttrarna inte bor på samma adresser. Övriga 
medryttare måste lösa anläggningskort. 

• Mötet avslutas. 

Mattis Nilsson 
Sekreterare 

J 


