
 

Protokoll 

Styrelsesammanträde 

2013-01-14 

 

 

 

 

 

Plats 

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb 

Tid 

Kl. 18.30-21.00 

Närvarande  

Maarit Hanholmen, Tomas Luthman, Lasse Eriksson, Hans Danielsson, Jonny Lindqvist, Elisabeth 

Falkfors, Elisabeth Wånge 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justeringsman SAMT SEKRETERARE  

Elisabeth Wånge – justeringsman 

Maarit Hanholmen - sekreterare 

§ 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll för möten 2012-12-17, 2012-10-08 och höstmötet 2012-09-25 godkändes. 

§ 4. Personalutskottet 

Nya regler för arbetstider – Maarit mailar till styrelsen. Beslut tas på nästa möte. 

Linda Svensson har sagt upp sin tjänst från och med 11 mars. Annons om ridlärartjänst ska gå 

ut snarast. Maarit mailar förslag till styrelsen. 

Då JFK stått utan verksamhetschef har Maarit fått ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att 

utföra arbete åt JFK, bland annat möten med arbetsförmedlingen och personalen. 

Redovisning av dessa timmar under föregående år bifogas till protokollet. 

§ 5. Anläggningsutskottet  

Anläggningsavgifter för flera hästar, B-kort, mm.  

Styrelsen beslutar att anläggningsavgiften för B-kort för de som har fler än två hästar är 

maximalt två gånger avgiften 750 kr per termin. 

§ 6. Ridskolan  

En förfrågan från en medlem om att få köpa ponnyn Bing har kommit. 

Styrelsen beslutar att inte sälja Bing och att Bing flyttas på prov till stor-häst-stallet för att se om 

han trivs bättre där.  

§ 7. Ekonomi  

Obetalda avgifter 

Klubben har ett antal personer som underlåtit att betala de avgifter som tillkommit dem för 

bland annat ridavgifter och medlemsavgifter. Brev har skickats till personerna med 

uppmaning att betala skulden och/eller att ta kontakt med Maarit eller kansliet om 

avbetalningsplan. Dock har alla inte tagit någon kontakt eller betalat skulden. Därför beslutar 

styrelsen att ta kontakt med Kronofogdemyndigheten i dessa ärenden. 

§ 8. Cafeteriagruppen 

Jonny meddelade att det blivit en miss av gruppen med inköp till cafeterian under jullovet.  

Detta har nu ordnats. Prissättning, inköpsrutiner m.m. ses över av gruppen. 



§ 9. Sponsor-/PR-gruppen 

Rotary Talavid i Jönköping, Pia Blom ordförande, har erbjudit JFK sponsring med en ponny till 

ett värde av cirka 30.000 kr. Ponnyn ska heta Rotary J. Två vojlockar med namnet på ingår 

också.  

§ 10. Ungdomssektionen 

Inget att rapportera. 

§ 11. Tävlingssektionen 

TS bifogar förslag på hur premier för de som tävlar ska vara från och med 2013. Förslaget 

bifogas protokollet. Styrelsen godkänner förslaget. 

TS önskar också att cafeteriagruppen tar del i tillfällen med Pay-and-Jump. 

§ 12. Övriga frågor 

Remissvar 

Styrelsen har inga synpunkter på Remissen på det Organisationsprojekt som 

Ridsportsförbundet skickat ut. Maarit skickar detta svar. 

Årsmöte 

Beslutades att årsmötet 2013 hålls den 27 februari 2013 kl. 19.00 i Cafeterian. Maarit lägger ut 

förhandsanmälan på webben. 

Muntliga avtal 

Styrelsen beslutar att från och med 1 februari 2013 måste alla avtal vara skriftliga och 

godkända av styrelsen. Inga muntliga avtal får finnas härefter. 

Grafiska profilen-gruppen 

Presenterade sitt hittills gjorda arbete. 

Efterlevnad av anläggningens regler; lösspringande hundar. 

Då det på anläggningen förekommer att hundar springer lösa trots de regler som finns ska en 

påminnelse om stadgarna och reglerna sättas upp i stallarna. 

Förfrågan om medlemsskap 

Det har kommit in en förfrågan om medlemskap från Sveriges ridlägers riksförbund, avgift 

6.200 kr/år. Styrelsen beslutar att inte bli medlem. 

Smålands Ridsportsförbund kurs del 4 – Marknadsföring 3/2. 

Styrelsen föreslår att Gunilla Larsson och Mia Alm deltar. Maarit skickar fråga till dem. 

§ 13. Nästa möte  

Måndagen 2013-02-11 kl. 18.30  

Mötets avslutande 

 

 

 

Maarit Hanholmen   Elisabeth Wånge  

Ordförande/vid protokollet  Justerare 


