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Protokoll  nr 41  

Styrelsesammanträde 

2016-02-01  

  

  

  

  

  
 Plats   

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb   

  

Närvarande   

Kicki Alm, Katarina Fingal, Mia Hannula, Sofia Greek, Veronika N, Tomas Luthman, Sofia W  

  

§ 1. Mötets öppnande   

Ordförande förklarade mötet öppnat.   

  

§ 2. Val av justerare   

Sofia W valdes till justerare  

  

§ 3. Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes  

  

§ 4. Föregående protokoll  

 

Ny tid med LF  

Lotta och Leif har gått igenom TS-konton  

Dagkortslistor upp i ridhusen med swishnummer - kvar  

Inventering av alla hästar / mailadresser. - kvar  

Brandlista - kvar  

Kontakta facket ang privatlektioner. – kommer på fredag  

Datum för gemensamt möte –  9/2.  

Ridhusschema, problem att få ihop alla aktiviteter. Vi skulle behöva jobba fram något bra 

system för att samordna material och ridskoletider.  

  

§ 5. Ungdomssektionen   

  

§ 6. Verksamhetsmål   

  

§ 7. Ekonomi   

Inköpspolicyn är beslutad om att den gäller.  

Ang budgeten vill kassören fortfarande ha in äskanden från TS, US osv. Bra om TS gör förslag 

på budget och presenterar för styrelsen.  

Vi skulle behöva träffas och godkänna budgeten innan årsmötet.  

  

§ 8. Anläggningen   

4-hjuling på gång att köpas in. Robban och Kicki har några förslag, håller TS underrättade 

hur det går.  

Ang nya hyresgästers avtal ska Kicki träffa en advokat. Vi ska försöka få med ordningsregler 

också.  
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 Skriftlig prislista på Stefans arbete begärdes in. Även skriftligt avtal på höpriser och snöröjning 

och en offert på iordningställande av vägen ner till Kilen.  

Stefan tar 750:- / tim för skottning nattetid. 700:- / tim för markjobb dagtid.  

Vi har fått en faktura på 25 000:- materialkostnad och arbete för ridvägar, Robban kontaktar 

kommunen för att ta reda på vem som beställt.  

  

§ 9. Ridskola   

Ridskoleavtalet gås igenom nästa möte  

  

§ 10. Personal   

Annonsen om verksamhetschef är ute. Hjälp gärna till att dela.  

Mia har fått fast jobb.  

Personliga mailadresser till ridlärarna.  

  

§ 11. Kommunikation   

  

§ 12. Cafeterian  

  

§ 13. Tävlingssektionen   

Det finns en risk att vi tappar sponsortävlingar till Elmias stora tävlingar.  

Vi skulle behöva samordna med kommunen allt som händer.  

TS vill ha en hinderdag där flera är med och målar. Kan vi få färg sponsrad?  

Annelie Wetterström vill ha en aktivitet v.7 tillsammans med ridlärarna. Kollar med Veronika.  

Förmånssystemet under arbete. Alice går vidare och kollar med Svenska Ridsportförbundet.  

Kostnadsuppskattning för systemet.  

Arrangemangsbidrag kommer ansökas om till fyra- fem tävlingar.  

4-hjuling behöver lånas, fått förslag att byta mot anläggningskort. Helena 

Ericsson ska gå domarkurs, vi kan söka bidrag för den.  

  

§ 14. IT  

Kopiator på plats.  

  

§ 15. Sponsring  

Arbetet med Finnvedens säljkraft igång.  

  
§ 16. Övriga ärenden  

Genomgång inför årsmötet.  

Förslag att veterinär Åsa håller ett litet föredrag på årsmötet.  

Årsmöte 29/2 kl 18:00  

  

Att göra:  

Sätta upp ridhusregler i ridhusen och på hemsidan - Kicki 

Dagkortslistor upp i ridhusen med swishnummer – Kicki 

Inventering av alla hästar.  

Brandlistor – Kicki  

Skriftliga riktlinjer ang ekonomin för lagtävlingar – Vivvi  

Hyreskontrakt nya gäster i andelsstallen 28/2 – Kicki  

   

  

  

§ 17. Nästa styrelsemöte   

22/2-16  
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§ 18. Mötets avslutande   

  

Ordföranden avslutade mötet   

  

  

  

Vid protokollet   

  

Katarina Fingal   

  

  

  

  

Kicki Alm   

  

  

Ordförande  

  
Sofia Wånge  

  

  

justerare  
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