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Protokoll nr 37 

Styrelsesammanträde  

2015-10-26 

 

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 

Veronica N valdes till justerare  

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tilläggen: 

påminnelse om kunskapslyftet 

Gratis konferensmöbler. 

§ 4. Föregående protokoll  

 

§ 5. Ungdomssektionen  

US budget för kostnader är överskriden. Dock är också intäkterna högre. Linda får i uppgift att göra 

en lista på kostnader till Lusseshowen innan inköp görs. 

§ 6. Verksamhetsmål  

Kicki mailar ut utvärderingen om klubben vi gjorde i lördags. Arbetet kommer fortsätta med 

omorganisation, rekrytering av ridskolechef och styrelsens vision om att klubben ska vara en förebild 

för andra ridklubbar. Nova Affärsutveckling har lämnat erbjudande på vad de kan hjälpa till med och 

en prisindikation. 

Nästa steg är att få ut enkäter till medlemmarna senast 8/11 för att vara sammanställda 6/12. 

Vi ska också börja jobba med en kravprofil för ridskolechef. Ev kommer en mindre grupp jobba med 

rekryteringen.  

§ 7. Ekonomi 

Ang balans och resultaträkningarna ska en del periodiseras och allt är inte bokfört på kafeterian och 

TS. Förfallna kundfordringar kommer skrivas av i veckan.  

Vi behöver ändra rutinerna för att inte medlemsavgifter ska missas att betalas. Förslag på att lägga in 

dem i Horsemanager. Vad gäller tävlingsryttare kan man ev få fram e-postadresser genom 

tävlingsdatabasen och lägga in i HM för att sedan fakturera. Det är ju flera med anläggningskort som 

heller inte är medlemmar så vore bra att även lägga in dem och alla 
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§ 8. Anläggningen  

Tomas jobbar med att få fram strålkastare så fort som möjligt. Tomas och Jocke håller i ”projekt 

belysning” som redan är utlagt på hemsidan. Bidrag ska sökas för detta och förhoppningsvis vill flera 

vara med och planera/genomföra. 

Sofias pappa skänker konferensmöbler som förvaras i sommarstallet tills vidare. 

 

§ 9. Ridskola  

 

§ 10. Personal  

Personalförmånerna på klubben är inte helt tydliga om vad som ingår och för vem. Beslutades att 

from 1/1 2016 ta bort alla nuvarande förmåner och istället ta fram nya gemensamma, där bland 

annat kläder och friskvårdsersättning för samtlig ordinarie personal ska ingå.  

Ordförande har förhandling med  Idea och Kommunal den 27/10.  

Länsförsäkringar har säkerhetsutbildning i november viket kan ge klubben rabatt på försäkringar.  

Det kommer vara en HLR-utbildning 20/11 för all personal. 

Kunskapslyftet har en styrelseutbildning 24/11 16-18, bra tillfälle för de som kan i styrelsen att gå 

Veronika K har kommit in med ett förslag på helgpersonallösning där hyresgästerna tar en viss del. 

Bra förslag! Det behöver dock förankras hos hästägarna under ett stallmöte under hösten. Genom 

egen insats är målet att hålla samma hyra under 2016. 

 

§ 11. Kommunikation  

§ 12. Cafeterian  

§ 13. Tävlingssektionen  

Det har visats en del intresse av ponnyföräldrar i stallet att starta en ponnysektion på klubben. 

Veronica anser det är bättre att försöka fånga upp dessa och ska därför bjuda in till ett möte med TS. 

Tävlingarna 7-8/11 är väldigt många anmälda och lång reservlista. Därför kommer tävlingarna börja kl 

8. 

Det fattas cafeteriapersonal en söndag i dec. Veronica har bett ridlärarna om hjälp att lösa det. 

TS har sökt tävlingarna till nästa år. Önskemål från styrelsen att tidigarelägga 4-årschampionatet. 

Som en del i visionen skulle vi också vilja förbättra tävlingsklimatet när det gäller lägre divisioner och 

ridskolans elever. Det vore kul att få igång fler div3 lag där även ridskolan kan vara med. 

Klubbtävlingarna vill vi försöka utveckla oh kanske införa nån form av serie.  

Beslut: Veronica bjuder in ponnyföräldrar och övriga intresserade till möte med TS. 

From våren 2016 ska seriedressyr och seriehopp införas på klubbtävlingarna. 

§ 14. IT  

Kicki tecknar avtal med Tele2 och köper in telefoner. 



 3 

§ 15. Sponsring  

Arbetet med Årets unga ledande kvinna fortgår. Helena meddelar att Poolia hjälper till att ta fram 

fler nominerade och även sponsrar med ett personlighetstest till pristagaren. Vi ska lägga upp ett 

nytt konto för de intäkter projektet ger. 

Skyltarna behöver faktureras ut. Mia stämmer av med Helena om det finns färdiga underlag eller om 

mer arbete behövs för att få faktureringen rätt. 

 

§ 16. Övriga ärenden 

Att göra: 

US kommer in med lista på kostnader till Lusseshown Linda 

Kommunikationsplan medlemsavgifter 2016 och HM Sofia W 

Inköpspolicy Mia H 

Ansökan Sm Idrotten 1/12 Kicki 

Anmäla personal till säkerhetsutbildning Mia H 

Lägga ut på hemsidan om säkerhetsutbildningen Sofia W 

Få fram strålkastare och söka bidrag Tomas 

Fakturera skyltar Mia H 

Telefonavtal och telefoner Kicki 

Enkäter Helena 

§ 17. Nästa styrelsemöte  

2015-11-16  

§ 18. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet  

Vid protokollet 

Katarina Fingal 

Justerare 

Veronica Nore 


