Protokoll höstmöte
Jönköpings Fältrittklubb
Plats: Sal B1014, Jönköping University
2018-09-19 kl.19.00

Närvarande
Lina Bjerke, Lars Eriksson, Saffran Möller, Rebecca Florin, Louise Enlund, Hannha
Hermansson, Mirkka Wikström samt ca 20 medlemmar.
Val av ordförande
Jan Möller
Val av justerare
Robert Allemyr samt Johan Isodorsson
§ 1. Mötets öppnande
Sittande ordförande Lina Bjerke öppnar mötet.
§ 2. Val av ordförande för mötet
Jan Möller väljs till mötets ordförande.
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Saffran Möller väljs till mötets sekreterare.
§ 4. Upprättande av röstlängd
Lista sänds runt. Totalt 29 personer närvarade.
§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Robert Allemyr samt Johan Isodorsson väljs till protokolljusterare.
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad,
detta gjordes Facebook och tavlan i stallet. Kallelse till höstmöte skall utfärdas
minst 10 dagar i förväg, kallelse sändes ut via mail samt lades ut på hemsidan
den 9 september 2018.
§ 8. Val av ombud till ridsportförbundet
Linda Dahlström samt Veronika Klasson valde till ombud till Ridsportförbundet.
§ 9. Fastställande av årsavgifter
Inga förändringar sker i årsavgifter, medlemsavgift är för närvarande för junior 260 :/år samt senior 360 :-/år. Däremot sker en stor genomgång av alla kostnader för box
som troligen innebär en framtida justering av boxpriser.
§ 10. Halvårsbokslut

Anders Hammarstedt, kassör, redogör för läget som är 250 000 kr i underskott per
den 31/7 2018.
§ 11 Övriga punkter









Information om styrelsens organisation och arbete
o Stor arbetsbrist råder inom styrelsen, i dagsläget saknas sekreterare samt 1
suppleant (sedan årsmöte och ny styrelse valdes har 3 personer, kassör, 1
ledamot samt 1 suppleant avgått. En ny-invald kassör from september). Då
anläggningschef/ridskolechef saknas ansvarar styrelsen för dennes
arbetsuppgifter, vilket gör en mycket ansträngd situation för sittande
styrelse. Vädjan om hjälp har gått ut vid flertalet tillfällen med mycket svagt
gensvar.
o Styrelsens mål är att organisera kommittéer innehållande fler medlemmar.
Ekonomisk redogörelse
o Det presenteras inte en tydlig redogörelse med kostnadsställe men det
kommer göras till årsmöte.
 Medlemmar poängterar att det är viktigt att den följer kommunens
krav på särredovisning.
o På grund av bristfällig överlämning samt oordning av ekonomi kan sittande
styrelse in lämna något budgetförslag. Som det ser ut nu torde detta vara
klarlagt senast till årsmötet 2019.
 Förslag inkom att styrelsen tillhandahåller budgetförslag till
medlemmarna så snart den är klar.
Priser ridlektioner
o Dagens rid-priser kvarstår tills vidare.
Information om kommunens nya revision
o Deloitte är utsedd av kommunen som revisionsbyrå, de bistår med fortsatt
hjälp.
Avtal
o Översynen gäller samtliga stallavtal (dvs ridskolestallet, tävlingsstallet samt
Stall Åberg. Även hyror till privatsstallen kommer ses över.
o Det råder stor oordning bland stall-avtalen, vissa saknar avtal, en del har
muntliga, några har avtal med överstrukna och tillskrivna punkter. Målet är
enhetliga och jämlika avtal, därför kommer alla avtal att sägas upp per den 1
oktober, nya avtal kommer skrivas from 1 januari 2019. Nya avtalen skall vara
jämlika:
 Anläggnings och medlemsavgift ingår ej
 Varmhyra vs kallhyra
 Tom box max 3 månader
 Hö och strö
 Nyckel kan kvitteras ut mot deposition







 Stalltjänstgöring
 Alla kostnader skall faktureras via Fortnox
 Extratjänster faktureras månaden efter
Ersättning helgarbete
o Timmarna för helgpersonal skenar, styrelsen föreslår att helgersättning är en
engångssumma istället för timersättning. Dock skall styrelsen undersöka så
inga lagliga fel begås.
Förslag om stadgeändring överlämning mellan styrelser
o Styrelsen föreslår att det i stadgarna skall anges att sittande avgående
styrelsemedlem har ansvar för en fungerande överlämning till ny
styrelsemedlem. Beslutsunderlag kommer inför årsmötet.
Övrigt
o Det framkommer frustration över att engagerade medlemmar ej får stöd för
de arbetet de lägger ned.
o US har startat upp ny verksamhet i form av stallänglar som stöd till
ridskoleelever i stallet.
o Ridlärare status. Nuvarande vikarier finns tillgängliga tom årsskiftet.
2018/2019. Tidigare annons gav 3 sökande varav ingen hade ridlärarutbildning eller kompetens. Ny annons planerar att läggas ut under oktober.

§ 12 Mötets avslutande

Vid protokollet

Justerare

Saffran Möller

Robert Allemyr

Johan Isodorsson

