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Protokoll nr 40 

Styrelsesammanträde  

2016-01-11 

 

Plats 

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb  

Närvarande 

Kicki Alm, Katarina Fingal, Mia Hannula, Linda Winberg, Sofia Greek, Elisabet Falkfors, 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  

- Sofia har kollat upp olika alternativ till Horsemanager. Hon jobbar vidare med önskemålslista och 

utvärdering. 

Kontrakt för avbetalning är framtagen och ska användas i de fall det behövs 

Godkänna inköpspolicy – tas på nästa möte 

Ny tid med LF – Säker gårdskontroll bokad till 5/2 kl. 11 

Gå igenom vissa konton med TS (vilka är kostnaderna). – Ordnas efter bokslutet 

Dagkortslistor upp i ridhusen med swishnummer – Mall klar bara att dra ut och sätta upp 

Inventering av alla hästar / mailadresser till ägarna som står på anläggningen. – Pågår men ej klart 

Brandlista - Kicki 

Skärmar upp i ridhusen. 

Kontakta facket ang . bisyssla. - Kicki 

Ljudanläggning, Tomas 

Datum för gemensamt möte ridskola, TS och styrelse – Vivvi återkommer med datumförslag 

 

§ 5. Ungdomssektionen  

§ 6. Verksamhetsmål  

§ 7. Ekonom 

Budgeten för 2016 är under arbete. En del inköpsäskande har inkommit: Sandspridare och plogblad, 

4-hjuling, röstförstärkare, fler hästar, målning utvändigt, värme och bänk i nya ridhuset, samt 

iordningställande av mark vid uteridbanan. 

TS har blivit av med en del hinder och behöver framför allt nya infångare. Förslag på budget för detta 

ska lämnas till Mia. 
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Vi ska också budgetera vissa kostnader för sponsorprojektet ”Årets unga ledande kvinna”, såsom 

prispengar, event för ridklubbar, marknadsföring och prisceremoni. 

Inköpspolicyn är klar, alla kollar igenom innan nästa möte, särskilt stycket om Jäv. 

§ 8. Anläggningen  

Kicki träffar Karin Semberg från kommunen på fredag och får förhoppningsvis lite mer info om vad 

som händer med mellanridhuset. Ridhusreglerna ska korrigeras lite och sedan snabbt ut på hemsidan 

och sättas upp väl synliga i ridhusen.  

Andelstall 6 och 11 är till försäljning och nya köpare och styrelsen presenterade sig för varandra på 

mötet. En del frågor om vad som ingår i kontraktet samt kontraktstid kom bl.a. upp. Kontrakten är 

inte uppdaterade varför detta bör göras. Styrelsen ser gärna att ordningsregler finns med också på 

kontrakten. 

Beslut: Kicki tar kontakt med Malmströms advokatbyrå och ser över de gamla kontrakten samt om 

det bör skrivas nya. Kontrakt med nya hyresgäster ska skrivas senast 28/2. 

§ 9. Ridskola  

Ridskoleavtalet gås igenom nästa möte 

 

§ 10. Personal  

Annons Verksamhetschef kommer ut inom kort, vi kommer samarbeta med Poolia men Kicki försöker 

pruta på offerten. 

Matilda har fått förlängd anställning tom 2016-06-30 på 75%. 

Mikaela har bett om att få sluta ha sina lektioner på tisdagar from 1 feb 2016 och det kommer kräva 

en del schemaändringar för att få ihop verksamheten.  

§ 11. Kommunikation 

Ett gemensamt möte ska bokas för TS, Styrelsen, Ridskolan. Vivvi lämnar datumförslag. 

 

§ 12. Cafeterian  

§ 13. Tävlingssektionen 

 Hindermaterialet behöver förbättras. Sponsoralternativ under diskussion. 

Önskad Anneliträning 12-13/2, kolla med ridlärarna att ok. 

Vi har blivit inbjudna på möte med Elmia horseshow och Lisen Bratt. Veronika Nore, Elisabet F och 

Tomas Luthman går på mötet. 

§ 14. IT  

Robban köper skrivare efter att ha kollat offerten igen. 

§ 15. Sponsring  

Helena har träffat Finnvedens säljkraft och försöker få till en deal för att kunna anlita dem att sälja 

skyltplatser. Planen är att skriva om avtalen så att de löper tills de sägs upp. 5000 kr /år. 

Expåra är ok att fakturera för 2015. Övriga behöver kontaktas, Katarina ringer runt till de som sitter 

uppe nu. 
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§ 16. Övriga ärenden 

Årsmötet blir må 29/2 kl 18:00. Kallelse ska ut på hemsidan. 

Att göra: 

Sätta upp ridhusregler i ridhusen och på hemsidan – Kicki 

Gå igenom vissa kontons huvudbok med TS – Mia 

Budget 31/1 – Mia 

Dagkortslistor upp i ridhusen med swishnummer – Kicki 

Inventering av alla hästar. 

Brandlistor – Kicki 

Skärmar upp vid ridhusen – Mia 

Kontakta facket ang bisyssla – Kicki 

Ljudanläggning – Tomas 

Datum gemensamt möte – Vivvi 

Skriftliga riktlinjer ang ekonomin för lagtävlingar – Vivvi 

Hyreskontrakt nya gäster i andelsstallen 28/2 – Kicki 

Ringa företagen som har skyltar uppe utan att betala - Katarina 

§ 17. Nästa styrelsemöte  

2016-02-01  

§ 18. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet  

Vid protokollet 

Katarina Fingal 

Justerare 

Mia Hannula 


