
Protokoll nr 39  

Styrelsesammanträde  

2015-11-30  

   

  

  

Plats  

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb  

  

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppet 

  

§ 2. Val av justerare  

Linda väljs till justerare 

 

§ 3. Godkännande av dagordning  

Extra punkter: 

 Förslag från Jocke angående elavläsning 

 

 Information från TS 

  

§ 4. Föregående protokoll  

 

Genomgång ”att göra lista”.  

Lussebullar, Under kontroll ska köpas på Ica Maxi 

Alternativ till Horsemanager, Horse manager fungerar dåligt, ska kolla på 

andra system ex. Xenophon. 
Inköpspolicy, punkten ligger kvar  
Tid med Länsförsäkringar ska bokas 
Få fram strålkastare och söka bidrag, Strålkastare inköpta, sätts upp allt 

eftersom, förfrågan om hjälp uppe på hemsidan  

Fakturera skyltar, Information kring aktiva skyltar 
Enkäterna på Horsemanager och hemsidan, Påminner ridlärarna 

horsemanager och sätter upp plansch 

 

§ 5. Ungdomssektionen  

  

§ 6. Verksamhetsmål   

  

§ 7. Ekonomi  

Genomgång av ekonomisk rapport samt diskussion om påpekande av revisor.  

Kommande kostnader kommer från veterinär, intäkter från stödrätter kommer. 

  



Enligt tidigare överenskommelse skulle Vattenfall ta kostnader för gödning 

(konto 4116) Mia kollar upp. 

Kontroll om hur TS konterar sina kostnader för att styrelsen ska kunna följa upp 

deras kostnader bättre.  

Försäkringskostnaderna är höga för 2015, då försäkring finns både från 

ridsportförbundet och den ordinarie, eventuellt ska en av de ordinarie 

försäkringarna sägas upp. 

Anslagstavlor inköpta till ridhusen. 

Budget 2016  

   

§ 8. Anläggningen  

Info från arbetsmiljöverkets rond  

Vid mötet deltog Robban, Kicki samt Linda från ridskolan. Åtgärder att ta: 

förstahjälpen utrustning, vägbeskrivning och larmlista ute i stallet. Riskanalys 

arbetsmiljö/ergonomi för höhanteringen. Röjsåg och motorsåg får inte 

hanteras utan utbildning. Ny skyddsrond med huvudskyddsombudet ska 

genomföras.  

 

Det är nu fullt i ponnystallet. Möte ska genomföras med alla hyresgäster i där, 

angående rutiner, hagfördelning och uppförande. Olika avtal hos nya och gamla 

hyresgäster. 

Kulturhagen ska kontrolleras utifrån bidrag med länsstyrelsen. 

  

§ 9. Ridskola   

 

  

§ 10 Personal  

Kravspecifikation ridskolechef   

Ordförande har förslag 

Vi har idag ett samarbete med Poolia inom årets unga ledande kvinna, Helena 

kollar för möjlighet för ett samarbete angående rekryteringen. 

Mia bokat med revisorerna för att beräkna ekonomisk rörlighet för anställning. 

 

Från och med årsskiftet kommer rutiner för privat lektioner på anläggningen.  

Rutiner ska tas fram för vilka som får hålla lektioner på anläggningen, alla ska 

uppfylla följande krav: 

-Redovisa verksamheten mot skatteverket 

-Ska vara medlemmar, gäller ej arrangerad träning 

 

-Kontinuerliga träningar som bokar ridhuset kan komma innebära avgift 

-De med huvudsakliga inkomst som ridlärare bokas via ridskolan 

 

Ingen ny ridlärare tillsatt för lördagar ännu.  

 



  

§ 11. Kommunikation  

  

§ 12. Kafeterian  

Fördelning av kafeteria ansvar tävlingshelger vt- 16.   

Plan för tävlingstermin inklusive klubbtävlingar till augusti gjord. 

  

  

§ 13. Tävlingssektionen  

Möte på torsdag, bjuder in representanter från styrelsen 

Ny hopptränare till vårterminen. 

 

  

§ 14. IT  

Telefonerna är beställda, kommer igång inom 1-2 veckor  

  

  

§ 15. Sponsring  

Skyltsponsring kan eventuellt läggas externt, Helena kollar upp möjligheter. 

§ 16. Övriga ärenden 

Anläggningsansvarig har som förslag att stallägare ska läsa av elen själva, och 

han gör avstämningar mer sällan.  

  

§ 17. Nästa möte  

2015-12-21  
  

§ 18.  Mötet avslutas  

  

  

  

  

  

  


