
Styrelsemöte nummer 111/4 2022 

Närvarande: 
Maria Hansson, Peter Andersson, Mattis Nilsson, Lotta Söderholm, Jennie Lundberg, Olof Hellberg, 
Maria Lindblad, Jonny Hedlund 

Anmäld frånvaro: Karl Zötterman 

Adjungerade: 
Verksamheten: Josefine Nilsson. 
Ekonomi: Linda Nilsson. 
Utbildningssektionen: Camilla Danewid, Linnea Henriksson. 
Valberedningen: Ebba Ahlenius. 
Tävlingssektionen: Ebba Ahlenius. 
KRUS: Ingen närvaro. 
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1. Mötets öppnande 
2. Val avjusterare ,, . 

Maria Hansson valdes vid sidan av ordförande till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 

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

Resultatet som redovisades i föregående protokoll har Linda justerat ner till 315 603 kronor. 

Anläggningskorten behöver inte beställas via mail. 

Hantaget och belysningen på lilla ridhusets läktare och ytterlampan utanför är fixat. 

Josse har kontrollerat vilka har hagar som har elanslutning. 

Lotta jobbar på en ny hemsida. 

Josse jobbar SISU angående värdegrundsarbete. 

Policy för karantänhästar är beslutad och införd. 

5. Rapport utbildningssektionen (Camilla D) 
Camilla och Linnea frågar. Linnea utses till kassör för utbildningssektionen. 
Anna har hand om ridskoledelen och Camilla är huvudansvarig. 
Se separat rapport från utbildningssektionen. 
Enligt tidigare styrelsebeslut utgår ingen avgift för klubbens tränare. Styrelsen diskuterar 
lösningar tillsammans med Linda framåt. 
Linda har gjort en uppställning för anläggningskostnaderna och även en kostnadsfördelning. 
Cinics kräver inte utbildade tränare men de får ej genomföras som träning. Peter föreslår att 
utbildningssektionen redovisar önskemål om datum när de vill genomföra aktiviteter. 

6. Ekonomisk rapport (Linda) 
Linda rapporterar att resultatet skiljer från föregående år troligtvis mycket beroende på 
Hippocrates. Tidigare har intäkterna redovisats senare. 

lnformationsklass: Publik 



/ 

Linda har gjort en budget. Budgeten går inte ihop riktigt men innehåller inga sponsorintäkter. 
Budgeten ger ett underskott på 350 000 kronor men bedöms vara realistisk. 
Linda har varit i kontakt med Jocke angående hösilagepris och elpris och priserna bedöms 
öka och kostnaderna för uppstallade bör justeras för att följa omkostnaderna. Peter ger Olof 
i uppdrag att undersöka möjligheterna att bli av med gödseln billigare eller gratis. 
Peter föreslår ett minimibelopp om 20 kronor för Swish. 
Utbildningssektionen har ett litet överskott. 
Tävlingssektionen förväntas redovisa specifika sponsorer. Vinsten hittills i år uppgår till 131 
000 inkl Sparbankens sponsring och försäkringsersättning för stulna premier. 
Ridskolan har ett positivt resultat men belastas av alla anläggningskostnader. 
Ridskolehästarna ska värderas till inköpsvärde och skrivas av till förväntad livslängd i 
verksamheten. Verksamheten skall ses som ett bolag enligt revisorerna. 
Det saknas faktureringsunderlag för funkisridning. Peter kollar med Mirjam. 

7. Rapport från valberedningen (Ebba) 
Ebba rapporterar att valberedningen påbörjar jobbet med valberedningen redan nu. Ebba vill 
ha kontaktuppgifter till styrelsen. Peter föreslår att valberedningen jobbar med mallar under 
sina intervjuer. 

8. Rapport från KRUS 
a. Ingen representant från KRUS. 

i. Det saknas återrapportering för sökta bidrag till SISU. 

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

o Separat rapport bilagd. 
• Privatuppstallade (Josefine) 

o De lediga boxarna som finns nu skall hyras ut. 
• Skrivelser gällande anläggningen (Josefine) 

o Mattis ser till att Josefine får underlagen på förslag som har lämnats in. 
• Hippokrates (Lotta, Josefine) 

o Ridskolans del fungerar bra. 
o Det finns utvecklingsmöjligheter för uppstallade. 
o Mattis och Josefine synkar ldrottOnline med Hippokrates. 

• Anläggningen (Mattis, Josefine) 
o Mattis byter lysrör som har gått sönder. 
o Mattis tar in offert på byte av lysrör i Lilla Ridhuset och Stora Stallet. 
o Stora ridhuset behöver målas. Färgen kostar ca 50-70 000 kronor. 

• Peter kollar med Micke om vad som behöver göras. 
o Peter och Josefine har bokat möte med kommunen om anläggningen. 

• Sponsorer (Angelica) 
o Angelica behöver förstärkning med sponsringen. Linda föreslår att alla som har 

kontakter nyttjar dem för att få dem att kontakta Angelica. 
o Styrelsen godkänner att Sölvekulle får en skylt i ridhuset. 

• Cafeterian (Ebba) 
o Anna-Karin kommer att ta över cafeterian så fort parkeringsvakterna har kommit 

in i sina uppgifter ordentligt. 
10. Rapport från Tävlingssektionen (Ebba) 
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a. Det behövs en ny tidtagningsanläggning. 
b. Olof tar kontakt med Karl-Johan på Kungsbacka och kollar med dem hur de har gjort 

för att ställa upp. 
c. Josefine ser till att alla ridlärare upplyser om vilka uppgifter som finns och vad de kan 

göra. 
d. Ridklubben ställer upp med ett Div 3 lag som finansieras tillsammans med TS och US. 

i. Inga fler lag kommer att finansieras av klubben innan det finns en struktur 
och vad som gäller när man ska ställa upp med ett lag. 

e. Peter kollar med Waterboys om det är ok att starta upp bevattningen och att Anna 
Karin kan starta upp anläggningen. 

f. TS har ansökt om en nationell ponnytävling under påsken 2023. 
g. Fredrik Malm kommer inte att kunna vara banbyggare på nationella till hösten och 

han föreslår Tomas Lennartsson. 
11. Organisation och arbetsformer 

a. Planering av verksamheten, underlag budget 2022. 
i. Se ekonomi. 

12. Övriga frågor 
a. Diskussion kring värdegrund. 

i. Josefine jobbar vidare. 
b. Ålder på helgpersonal. 

i. Maria vill att någon är över 18 år som finns på varje helg. Josefine 
rapporterar att det är svårt att få någon att vilja arbeta på helgerna över 
huvudtaget. Linda meddelar att det inte finns utrymme för någon ytterligare 
personal. 

13. Mötet avslutas. 

J 
Peter Andersson 
Ordförande 

Mattis Nilsson 
Sekreterare Justerare 
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