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Styrelsemöte nummer 6 14/11 2022 

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

Anmäld frånvaro: Olof Hellberg, Karl Zötterman, Maria Lindblad 

) 

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

• 

J 

Rapport utbildningssektionen (Camilla Danewid) . 
Camilla ra_gporterar att hon har arrangerat en pay & ride med 16 starter. Ytterligare en 
pay &;:,1~~ är planerad 4/12. Josefine fortsätter hålla i uppskattade bomträningar. 
Camilla har kommit med ett önskemål om att få behålla pengar som kan användas till 
en ny häst eller ponny till ridskolan och ett tävlingshinder. Maria Gretzer kommer 
eventuellt den 12/12. 

) 
• Rapport från Sponsorgruppen (Angelica). 

Angelica rapporterar att det gäller att vara ute i god tid med sponsringen och att hon 
har lyckats få ihop en del sponsorer till ponnytävlingarna i vår. 

• Rapport från Tävlingssektionen (Ebba, Angelica, Julia). 

Ebba berättar om vårens tävlingsplaner. TS kollar logistik möjligheter. 

förslag är 

Julia rapporterar att TS får kritik från egna medlemmar när vi organiserar tävlingar. TS 
har ingenting emot att ta emot konstruktiv kritik och förslag. Har man 

önskemålet att ta det i slutet forum med TS och inte under tävlingsdagen. 

Linda har en gammal hästsläp som hon kan skänka för att kunna använda för att flytta 
hindermaterial. 



I 

TS har lyft frågan med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby om att arrangera en 
amatörtour tillsammans. 

Tävlingarna i vår arrangeras utan premier och ersätts med hederspriser och tanken är 
att kunna sänka anmälningsavgifterna. 

• Rapport från valberedningen. 

• Rapport från KRUS. (Olivia). 

Embla har fixat sponsorer till julshowen. 

KRUS skulle behöva köpa in två ljusslingor inför julshowen. 

27 /11 är det genrep inför julshowen, 11/12 är det julshow och hela anläggningen är 
bokad. 

• 

) 

Ekonomisk rapport (Linda) . 

Linda har försökt att förutse vilka kostnader som kommer närmsta två månaderna. Det 
är svårt att få kontroll på hur mycket kostnader det finns för hösilage men 
uppskattningsvis kostar det ca 30 000 kronor i månaden. 

Linda räknar inte med några mer intäkter under året men hoppas att kommunen 
betalar ut utlovade bidrag för reparation av underlagen. 

Linda flaggar för ökade elkostnader framöver då det bundna elpriset på 0,60 öre 
löper ut nu i december. Linda manar till att spara på elen framöver. Peter och Maria 
föreslår att det sätts upp enstaka lampor i stallarna som kan vara tända istället för att 
alla lysrör står tända hela tiden. 

Peter rapporterar från distriktets ordförandemöte att flera klubbar i närområdet har 
stora ekonomiska problem. 

Linda vill att vi får ett besked om vad kommunen avser göra med anläggningen. Peter 
fortsätter att trycka på kommunen om besked om framtiden. 

) 
• Rapport från verksamhetsområden (Josefine). 

Ridskolan 

Se bilagd rapport. 

Privatuppstallade (Josefine) 

Underlagen (Peter) 

Underlagen behöver vattnas på något alternativt sätt under vintertid. 

Anläggningen (Mattis, Josefine) 

Inga akuta saker. 

• Organisation och arbetsformer. 

• Information gällande samarbete med Karlshamns kommun. 

Peter har ett inbokat med mötet med kommunen under november. 



' , 
• Ny hemsida. 

Lotta rapporterar att den nya hemsidan är uppe men att det saknas viss information. 
Josefine informerar om att det är viktigt att kalenderfunktionen blir enkel att jobba i. 
Lotta har länkat kalendern på nya sidan till Hippokrates. 

Viktigt att tänka på GDPR när bilder publiceras på hemsidan. 

• Övriga frågor. 

Thomas Larsson är på plats och fotograferar alla styrelsemedlemmar. 

• Mötet avslutas. 
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Peter Andersson 
Ordförande 
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