
Styrelsemöte nummer 7 12/12 2022 
Närvarande: 
Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Maria Hansson, Maria Lindblad. 
Anmäld frånvaro: Olof Hellberg, Karl Zötterman, Jonny Hedlund, Jennie Lundberg. 

Adjungerade: 
Ekonomi: Linda Nilsson. 
Utbildningssektionen: Camilla Danewid. 
Valberedningen: Ebba Ahlenius, Angelica. 
Tävlingssektionen: Ebba Ahlenius. 
Sponsorgruppen: Angelica. 
Verksamheten: Josefine Nilsson. 
KRUS: 

• Mötets öppnande 
• Peter förklarar mötet öppnat. 

• Val av justerare 
• Maria utses till juste rare. 

• Godkännande av dagordning. 
• Dagordningen godkändes. 

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

• Rapport utbildningssektionen (Camilla Danewid). 
12 500:- in på P&J och ca 4000:- in på cafeterian. 
26/12 planeras öppen bana gymnastikhoppning 200:-/30 minuter. 
P&J planeras januari, februari, mars. I april planeras en clinic med Eamon Hickey. 
US och Josefin kollar upp hur vi ska göra med tränare i framöver. 
Styrelsen beslutar att US tar fram förslag för vilka tränare som ska ha för 

privathästträningar på klubben inkl. Priser. 
Osäkert om vi kan fortsätta ha Maria Gretzer som gästtränare p.g.a för få anmälda. 

• Rapport från Sponsorgruppen (Angelica). 
Sponsringen från nationella är inbetalda. 

• Rapport från Tävlingssektionen (Ebba, Angelica, Julia) 
TS har fått till föl mönstring 11/8 till ett pris av 1500 kronor. 
Svårt med hjälp med funktionärer. Josefin vill ha ett samarbete med ridskolan och att 
de tillfrågade funktionärerna får utbildning. Tydligare tider efterfrågas för att få lättare 
att få medlemmar att ställa upp. 

• Rapport från valberedningen. 
o Inget att rapportera. 

• Rapport från KRUS. (Maria Hansson) 
1. KRUS har planerat in en övernattning i Cafeterian. Julshowen 

genomfördes och ska utvärderas. 
• Ekonomisk rapport (Linda). 

Linda påminner om att redovisa all ekonomi från alla sektioner. 
Cafeterian har sålt för 182 000 kronor. 
Sponsringen har gett 112 000 kronor. 
Rörelsens kostnader ligger 945 000 kronor. 
Övriga externa kostnader ligger 300 000 över budget. 
Personalkostnaderna är lägre än budget men högre än föregående år. 
Vi ligger 64 000 kronor back till 31/11 vilket är något över budget. 

• Rapport från verksamhetsområden (Josefine). 
o Ridskolan 

Se bilagd rapport. 



o Privatuppstallade (Josefine) 
o Underlagen (Peter) 
o Anläggningen (Mattis, Josefine) 

• Inga akuta saker. 
• Organisation och arbetsformer. 

• Information gällande samarbete med Karlshamns kommun. 
• Ny hemsida. 
• Övriga frågor. 

o Elkostnader: 
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