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Protokoll nr 34 

Styrelsesammanträde  

2015-08-31 

 

Plats 

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb  

Närvarande 

Kicki Alm, Katarina Fingal, Mia Hannula, Tomas Luthman, Sofia Wånge, Robert Allemyr, Sofia Greek, 

Linda Winberg, Helena Nordström 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  

§ 2. Val av justerare 

Sofia W valdes till justerare  

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

§ 4. Föregående protokoll  

 

§ 5. Ungdomssektionen  

§ 6. Verksamhetsmål  

Ny miljöpolicy fastställdes. Sofia Greek utsågs till miljöansvarig. 

§ 7. Ekonom 

Balans och resultatrapporter presenterades, bokföringen inte helt slutförd för perioden än. Bland 

annat saknas cafeterians intäkter. Lite frågetecken om vad som är kostnader under vissa konton. 

Genomgång nästa möte. Då vi även behöver se om budgeten behöver revideras. 

Det är flera som inte har betalt för sina gräshagar. Mia och Ann skickar ut påminnelser, vid tebliven 

betalning kan kontrakten sägas upp. Vi bör se över hyran för gräshagarna som varit samma länge. 

uppsägningar.  

Lite oklart fortfarande om vilka rutiner som gäller för anläggningskorten. Sofia W skickar ut 

nerskrivna rutiner för anläggningskorten till styrelsen för att senare lägga ut. 

Mia varit i kontakt med Grant Thornton för att se om de kan ta över arbetet med lönerna och kanske 

längre fram även bokföringen. 

Styrelsen har godkänt överlåtelse av ridhuskort för Åsa Hagert till Filippa Gustavsson och från Anneli 

Friman till Hanna Ericsson. Alice Qvist får överlåta sitt årskort till ny ponny. 

Nya hyresgäster i ridskolestallet som redan har anläggningskort får inget avdrag på hyran vid 

uppstallning i ridskolestallet, utan får i så fall sälja sitt kort. Förslag på köp/byt/säljsida. 
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§ 8. Anläggningen  

Investeringar under hösten – Belysningen bör prioriteras.  

Robban börjar ta in offerter från andra elföretag så att de stora armaturerna kan sättas upp. Förslag 

är att kontakta Elajo eller ev Bäckadalsgymnasiet. 

Kakelsättningen i tvättstugan behöver också fixas. 

Vi har fått in en intressant offert på målning av alla ridhus och stall. Sept- nov är bästa tid på året att 

utföra målningen och vi skulle behöva kolla upp bidragsmöjligheten för detta omgående. 

Möte med politikerna ang mellanridhuset kommer ske på onsdag. De får då förklara hur de tänkt att 

vår verksamhet ska fungera utan ridhuset. Kicki och Robban har tagit in ritningar på nytt ridhus och 

gjort förslag på hur vi skulle vilja ha det. Nytt ridhus 25 x 60m och bygga om skalet av mellanridhuset 

till 44 tävlingsboxar, verkstad, förråd, Us-rum, övernattningsavdelning  

§ 9. Ridskola  

Det ska vara tydligt på hemsidan vad som gäller för kostnad vid hyra av lektionshäst vid tävling och 

extra träning. Vår önskan är att det ska vara möjligt för elever i specialgrupperna och i framtiden 

även i andra ridgrupper som är mogna för det, ska ha möjlighet att få tävla lektionshästar. Viktigt att 

alla ridskoleelever har samma chans att få gå vidare till tävling, och att det finns tydlig information 

vad som gäller. 

Vi kommer få höga kostnader för veterinär i år. Revisorerna önskar att vi tar beslut på hur länge en 

häst kan få vara borta från verksamheten. I nuläget har vi hästar som ibland varit borta 6 månader 

eller mer. 

Beslutades att se över hur det påverkar oss ekonomiskt med behandling och lektionsbortfall innan 

rutiner tas fram. 

§ 10. Personal  

21/8 var det lokal förhandling med Kommunal om semesterlönerna. Beslutades att det skulle bli en 

central förhandling istället.  

Vidare kommer vi arbeta för att se över klubbens organisation, det kan innebära förändring i 

tjänsternas innehåll och krav. Kommunal är informerade om detta och positiva till beslutet. 

Förändringen är ett steg i riktningen mot att få Ridsportförbundets kvalitetssäkring. 

Även rutiner och arbetsuppgifter för helgpersonalen och stallvärdinnor behöver ses över. Kicki 

kontaktar Mia som ansvarar för stallvärdinnorna.  

Kicki stämmer av med Arbetsförmedlingen gällande platsen vi erbjudit för arbetsträning och hur det 

fungerar 

§ 11. Kommunikation 

Styrelsen måste bli bättre på att kommunicera ut vad vi arbetar med. En stor målgrupp vi bör rikta 

oss mer mot är ridskoleryttarna som inte är på klubben lika ofta. Förslag att Nyhetsbrev ska mejlas ut 

genom horsemanager och läggas på hemsidan. 
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§ 12. Cafeterian  

V har fortfarande inte hittat några som kan hjälpa oss med ansvaret av cafeterian. US tar tillsvidare 

över ansvaret över att kolla över sortiment, inventera och beställa nytt till cafeterian. Robban har en 

liten lektion i hur man gör.  

Det är en extratävling insatt men vi behöver inte beställa någon mat till den då det finns mycket vi vill 

bli av med. 

§ 13. Tävlingssektionen 

TS ekonomiska planering behöver bli bättre. Revisorerna hjälper till att ta fram en mall för att 

underlätta arbetet. Mia samordnar revisorerna och Lotta för en tidsplan. 

Kicki är inbjuden till TS möte 14/9 kl 18:30 då bl a nytt sponsorhinder och fyrhjuling ska diskuteras. 

§ 14. IT  

 

§ 15. Sponsring  

Helena jobbar på med projektet ”Årets unga ledande kvinna” och har tills nu fått klart med 110 000:- 

varav en del ska gå till pris till vinnaren. Jkpg Kommun och Länsstyrelsen har inte lämnat klart besked 

ännu. De efterfrågar mer underlag för vart pengarna ska gå. Förslag som kom fram på vad vi kan 

presentera är: kurser i ledarskap, ekonomi och hästkunskap, ev i gemenskap med andra ridklubbar i 

regionen. Lyfta Jkpg genom att ena klubbarna och t ex med gemensamma krafter ordna en stor 

tävling. Ridsportens affärsskola för att utbilda personal och styrelse. Ridlärarutbildning och ersättare 

under tiden. Cuper i olika distrikt för att ge bättre tävlingsförutsättningar till ungdomarna så de inte 

slutar rida. M.m. Hallpressen är väldigt positiva och vill ev ta ställning i frågan. Lansering i oktober 

och jurymöte beräknas i nov. Om någon har någon ”uppvärmd” kontakt skickar Helena gärna 

material. Helena flyttar till Åre och jobbar tom 31/10, men kommer finnas på distans. 

Det är flera skyltar i ridhuset som inte är betalda. Fakturering ska ske i november, alt skyltar tas ner. 

 

§ 16. Övriga ärenden 

Höstmötet blir 28/9 kl 19. Kallelse läggs på hemsidan. 

§ 17. Nästa styrelsemöte 

2015-09-21 

§ 18. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet 

Vid protokollet 

Katarina Fingal 

Kicki Alm 

Ordförande 

Sofia Wånge 

justerare 


