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Protokoll nr 35 

Styrelsesammanträde  

2015-09-21 

 

Plats 

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb  

Närvarande 

Kicki Alm, Katarina Fingal, Mia Hannula, Sofia Wånge, Linda Winberg, Sofia Greek, Veronica Nore, 

Robban Allemyr, Tomas Luthman 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  

§ 2. Val av justerare 

Mia H valdes till justerare 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående protokoll 

Konto 5180 är 49 500;- för andelsstallarnas dörrar. Ev behöver dörrarna målas en gång till, Robban 

kollar upp vilken färg som ska användas. 

§ 5. Ungdomssektionen 

Vi behöver dokumentera och informera om vad som gäller när man är skötare, stallvärdinna och 

helgpersonal. Detta ska läggas ut på hemsidan på ett lättläst sätt t.ex tabellformat.  

Linda har mallar nedskrivet gällande skötarsystemet och dessa ska sammanfogas med stallvärdinne 

och helgpersonal. 

§ 6. Verksamhetsmål 

§ 7. Ekonomi 

Balans och resultatrapporter presenterades. Resultatet är bättre än förra året. 

Vi skulle behöva ha bättre uppdatering på lediga boxar i ridskole – och tävlingsstallet så att vi direkt 

kan annonsera om någon box är ledig och på så sätt öka intäkten där.  

Kafeterians resultat är likt förra årets. 

Det kom också upp diskussion om vilka tävlingar som är ”värda” att ha och vilka tävlingar som skulle 

kunna finansieras genom sponsring för att få bättre lönsamhet. 

Personalen har inga riktlinjer för personalkläder. Vi behöver göra en policy och tillsvidare stoppar 

kassören alla inköp av kläder. Robban har bjudit hit Paul Hall för att visa upp sitt sortiment. Sofia och 

Robban kollar ut en kollektion även från Hööks. Kicki tar fram förslag på policy.  

§ 8. Anläggningen 

Investeringar under hösten – Belysningen bör prioriteras. Robban fortsätter ta fram offerter och 

vilket bidrag vi har möjlighet att få. 
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Riktlinjer för hyresgäster i ridskolestallet ska sammanställas av Kicki och Tomas. Mia H ansvarar över 

att alla hyresgäster blir rätt fakturerade. 

Det är alldeles för mycket nycklar i omlopp och därför behöver vi framöver ha en som sköter 

nyckelkvittering samt införa deposition som man återfår vid återlämnande. 

Kicki har haft möte med Malmströms advokatbyrå och gått igenom klubbens hyreskontrakt. 

Det finns mark som vi arrenderar men som vi ej utnyttjar. Vi behöver fortsätta diskutera fram en plan 

för iordningställande och plan på hur den ska utnyttjas på bästa sätt i framtiden.  

Kicki och Tomas har träffat kommunen gällande vårt arrende där ev en försäljning av marken ska ske. 

Hur påverkar detta vår verksamhet och vad ger det för möjligheter? Viktigt att fundera på detta 

innan avtalet skrivs på. 

§ 9. Ridskola 

Sisko är ännu inte igång och vi behöver se över hur vi får ett besked om hans framtidsutsikter. 

 Ebony passar inte som ridskolehäst och behöver därför säljas till någon som kan ta tillvara på hennes 

kapacitet. Personalen får i uppdrag att sätta ut annons på henne.  

§ 10. Personal 

Veronica beviljas ersättning om 900:- för en utbildning hon önskar gå. 

Vi har svårt att hitta helgpersonal och kommer informera om detta på höstmötet. Sofia lägger ut 

annons på Högskolan när vi har bestämt anställningsform för helgpersonal. Kan också vara bra att 

lägga ut på FB. 

Mia A har ansökt om tjänstledigt i sex månader för att prova ett annat jobb. Styrelsen beslutade att 

bevilja tjänstledigheten, Linda Diaz går ev. in som Mias ersättare.  

För att men utbildningskravet kvarstår för  

Vi behöver diskutera med revisorerna om hur de ekonomiska möjligheterna ser ut för att kunna 

anställa en verksamhetschef med del som ridlärare och bjuder därför in dom till nästa möte. 

Vi har fått föranmälan om en arbetsmiljöinspektion. Kicki ändrar tiden så att hon och Robban kan 

närvara. 

§ 11. Kommunikation 

Vi ligger efter med att lägga ut protokoll på hemsidan, bör åtgärdas snarast. 

§ 12. Cafeterian 

§ 13. Tävlingssektionen 

§ 14. IT 

§ 15. Sponsring 
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§ 16. Övriga ärenden 

Höstmötet blir 28/9. 

Vi kommer att bli presenterade planer på en sommarpark vid dammen med 10 stugor. 

Planerna för konfirmationsläger på JFK är på gång, åtta stycken anmälda i nuläget. 

Vi ska titta på om det går att bygga om nuvarande reception till att även kunna vara arbetsplats för 

ridlärarna. Planer finns även på att dela av nuvarande kontor så att kansliet får ett eget rum. 

§ 17. Nästa styrelsemöte  

2015-10-26  

§ 18. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet  

Vid protokollet 

Katarina Fingal 

Justerare 

Mia Hannula 


