
Styrelsemöte nummer 8 13/2 2023 

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

Anmäld frånvaro: Karl Zötterman. 

Adjungerade: 
Ekonomi: Ingen representant. 
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 justerare. 

• Godkännande av dagordning. 

• Dagordningen godkändes. 

• Rapport från KRUS. {Maria Hansson) 

19/2 har KRUS årsmöte. 3 slutar men det finns nya medlemmar är på väg in. 

• Rapport från valberedningen. 
o Ebba rapporterar att de har förslag till alla styrelseplatser och sektioner dock ingen 

ny kassör. Vi fortsätter anlita Linda. 
o Endast 1 person sitter kvar i valberedningen efter årsmötet. 

• Rapport från Tävlingssektionen {Ebba, Angelica) 

Ebba rapporterar att de kommer att föreslå regler för att använda hindermaterial och 
att anläggningen blir iordningställd när anläggningen har lånats ut. 

TS föreslår också att det införs en standard för funktionärsmaten på alla evenemang. 

TS uppskattar att samarbetet mellan sektionerna och verksamheten har kommit igång. 

Peter påminner om att sektionerna fyller i sina årshjul och lämnar in. 

• Rapport från Sponsorgruppen/cafeterian (Angelica). 

Angelica rapporterar att det är svårt att få sponsorer. Det gäller både pengar och 
produkter. 



Sparbanken sponsrar enligt avtal. 50 000 kronor om året i tre år. Länsförsäkringar 
sponsrar med 20 000 som ska användas till säkerhet på klubben. 

Angelica efterfrågar tips om företag att kontakta för sponsring. 

Peter föreslår att frågan lyfts även i samarbetsgruppen mellan sektionerna. 

Olof tycker att vi ska jobba hårdare på att sälja reklamplatser. 

Mattis kollar med kommunen om det krävs bygglov för att sätta upp skyltar på 
utsidan. 

Cafeterian har ökat försäljningen med 35 000 kronor. "Lilla cafeterian" funkar bra. 

Cafeterian behöver moderniseras utrustningsmässigt. Grillen behöver bytas direkt. 

Olof kollar om han har saker som går att använda att bygga nya grillar av. 

• Rapport utbildningssektionen (Camilla Danewid). 
Se bilagd rapport. 
Camilla själv avgår och Linnea kommer att ta över hennes uppgifter. 
Camilla har dragit ett tungt lass i sektionen och känner inte att hon har stöttning från övriga 
sektionen i sitt arbete. 

• Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll (Peter) 

Föregående protokoll lästes och godkändes. 

• Ekonomisk rapport (Linda). 

Se bilagd besparingsrapport. 

Se bilagd ekonomisk rapport. 

• Rapport från verksamhetsområden (Josefine). 

o Ridskolan 

Se bilagd rapport. 

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

• Josefine föreslår att vi tar höjd i budget för hantering av fiberunderlaget när 
det är uttjänt. 

• Vad gäller angående karantän efter sommarbetet. Förslaget är att 
hästägarförsäkran ska gälla. Josefine kollar med Kalle. 

• Organisation och arbetsformer. 

• Information gällande samarbete med Karlshamns kommun. 

Peter har pratat med kommunen men beskedet är att det nya styret inte har hunnit ta 
sätta sig in i ärendet. Inga nya besked från kommunen. 

• Värdegrundsarbete. 



Beslut tas att från och med 2/2-2023 att värdegrundsarbetet framåt baseras på det 
materialet som har tagit fram och publicerats. Viktigt att fokusera på de positiva 
bitarna. 

• Hemsidan. 

Svårt att hitta hur man beställer anläggningskort. Lotta lägger upp 
nyhet som förklarar hur man gör. 

Hemsidan är driftsatt. Angelica jobbar aktivt med hemsidan. Det finns finjusteringar 
att jobba med. 

• Årsmöte 2023. 

Mötet är utlyst i tid. Sektionerna är ombedda att lämna verksamhetsberättelser. 

Värdegrundsarbetet kommer att nämnas på mötet. 

Josefine fixar röstlängd. 

• Övriga frågor. 
o Camilla lyfte en fråga om likabehandling för uppstallade. Styrelsen är enig att inte det 

inte är en styrelsefråga. Olof kallar till ett stallmöte där förslag på lösningar ska 
diskuteras. 

o Elkostnader: 
• Besparing på 75% av elförbrukningen i december. 

o Beslut om minimiantal för träningsgrupper enligt förslag. Vidare kontakt med Jessica 
tas. Beslutet skjuts på framtiden. 

o Beslut att ta 500 kronor per månad i ridhushyra för tränare från och med 31/12- 
2022. 

o Beslut tas att Josefine går ner till 75% i anställning och får löneförhöjning med 2000 
kronor för motsvarande heltidstjänst. 

o Josefine kontaktar utbildningssektionen om att ta fram förslag på en dressyrtränare. 
• Mötet avslutas. 

Peter A11dmso1y,,.· 
Ordförande 

Mattis Nilsson 
Sekreterare 


