
 

 

Protokoll höstmöte 2022 
Jönköpings Fältrittklubb  
 
Tid: 29 september, kl. 18:30   
Plats: Café Hästen, stora ridhuset    

 

§ 1. Mötets öppnande  
Ordföranden Johan Isidorsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Johan Isidorsson. 

§3. Val av sekreterare för mötet §  
Till sekreterare valdes Malene Friberg. 

4. Upprättande av röstlängd  
Röstlängd upprättades genom att skicka runt en lista som alla närvarande fick fylla i. 

§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lina Bjerke. 

§ 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  

Det fastställdes att mötet hade blivit i laga ordning utlyst. 

§ 7. Val av ombud till Ridsportförbundet  

Veronica Klasson och Ylva Höög valdes som ombud till ridsportsförbundet. 

§ 8. Fastställande av årsavgifter  

Det beslutades att höja årsavgiften med 20 kr för både senior och junior. Från och med år 2023 ligger 
medlemsavgiften nu på 400 kr för senior och 295 kr för junior. Det funderades även kring att 
framöver eventuellt införa någon form av familjemedlemskap för en viss summa. 

§ 9. Halvårsbokslut  

Ordförande Johan går igenom ekonomin som i grunden ser bra ut, även om resultatet är aningen 
missvisande. Detta på grund av att man valt periodisering samt att kostnader generellt har ökat, bl.a. 
för arrende. Intäkterna i form av bidrag kommer först i efterhand och kan inte räknas in i resultatet 
ännu. 

Bankkontona är numera även uppdelade på flera separata konton, till exempel US, Caféet och 
ridskolan har egna konton för att lättare se hur mycket pengar vi har att röra oss med vid t.ex. inköp 
av fika, nya ridskolehästar osv. 

Klubben hade även minskade hyresintäkter under våren då många boxar stod tomma på 
anläggningen, framförallt i Stall Åberg. Nu börjar det dock fylla på igen och förhoppningen är att det 
ska bli ännu mer attraktivt att stå uppstallad på JFK när bl.a. mellanridhuset är klart. 



 

 

JSD gick med minst 30:000 kr i vinst, eventuellt en hel del mer beroende på hur många 
bidragsansökningar vi får beviljade i efterhand. 

§ 10. Övriga punkter  

 Mellanridhuset  
Slutdatum framflyttat till maj 2023 då upphandlingen inte visade sig vara klar, vilket man 
först sagt. Man försöker skynda på processen till färdigställt ridhus så gott det går. 
Planritningen för det nya mellanridhuset visas även på bild för medlemmarna på mötet. 

 El  
Medlemmarna uppmanas att försöka hjälpas åt att hålla nere elkostnaderna på anläggningen 
i vinter och framöver. Några förslag är att se över värmen på element, stänga dörrar så 
värmen inte släpps ut, inte ha belysning tänd i onödan, sätta timers på elen till hagarna osv. 

 Belysning 
Alla lampor i stora ridhuset kommer bytas ut till nya LED-lampor. Klart i början av oktober. 
Verksamhetschef Yvonne har tillsammans med en elektriker även gjort en översyn på all 
belysning/el på hela anläggningen och jobbar på åtgärder och förbättringar kring detta. 

 Sportlotten  
Blir en ny omgång till hösten, där man måste köpa/sälja ett visst antal per medlem/familj 
som de flesta andra föreningar gör. Vi kommer även att sälja bingolotter till uppsittarkvällen. 

 Avtackning/Påtackning 
Avtackning av Lina Bjerke, som avgick som ordförande på årsmötet i februari.  
Påtackning av Yvonne vars 6 månaders provanställning på 75% snart övergår i en fast tjänst 
på 100% som verksamhetschef för Jönköpings Fältrittklubb. 

§ 11. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet                                     Justerare 
Malene Friberg                                      Lina Bjerke 
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