
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstmöte 2020-09-28 

 

Plats:  

• Zoom (se länk nedan eller i kallelse). Behöver ni hjälp med detta, hör av er till 

styrelsen styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se 

• Teorisal JFK (vid förhandsanmälan, se kallelse) 

 

Dagordning 

 

§ 1. Mötets öppnande  

§ 2. Val av ordförande för mötet 

Lina Bjerke föreslås. Godkänns. 

§ 3. Val av sekreterare för mötet  

Isabell Edvinsson föreslås. Godkänns. 

§ 4. Upprättande av röstlängd  

Upprättar röstlängd via upprop.  

§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

Anna Isidorsson föreslås. Godkänns. 

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

Ja.  

§ 7. Val av om ombud till ridsportförbundet  

Valberedningen föreslår omval av Linda Dahlström Veronica Klaesson. Godkänns. 

§ 8. Fastställande av årsavgifter  

Ligger kvar från föregående år. 

§ 9. Halvårsbokslut  

Bättre än förväntat med tanke på Covid-19. Det är just nu full koll på intäkter och 

utgifter. Halvårsbokslutet visar vinst första halvåret. Bättre koll kring ekonomin nu. Juni 

ingen höjdare men det brukar vara tapp i juni, så inget utöver det vanliga. Högre 

personalkostnad nu än förra året. I helhet just nu ett bättre år än förra året.  

Ny attest funktion har införts. Alla fakturor går till en person som sedan attesteras av 

Lina och Anders. På detta viset skapas en bättre koll på inköp.  



 

 

Tävlingen i april fick ställas in. Brukar generera runt 30 000 - 40 000 kronor plus 

kafeterians intäkter. 

Även om det ser bra ut nu kan det bli sämre efter nästa halvårsbokslut beroende på hur 

Covid-19 situationen förändras, hur medlemmars ekonomi ser ut etc.  

§ 10 Övriga punkter  

Lina Bjerke går igenom vad som hänt i verksamheten. 

Organisationen 

Claes Sandström gått i pension. Matilda Fagerlind har börjat som ridlärare. Synne 

föräldraledig from 1 oktober. Adrien vikarierar för Synne på 65 % t.o.m. 13 december. 

65%. Från 1 januari på 100%.  

Mer personal i stallet. Skapar en mindre sårbarhet när man kan rotera. Ridlärarna får 

bättre koll inne i stallet. Jobbar mer som ett lag.   

En utbildning har köpts in av föreningen, främst till Louise. Lotta Lövstrand som 

kommer och utbildar. Utbildningen är utifrån behovet som finns. Drar igång 9 oktober. 

Driva ridskolan är fokus. Har fått bidrag för halva utbildningen. 

 

Ridskolan 

Finns just nu 43 lediga platser och 323 uppsittningar. Högt tryck på ponny nybörjare och 

knatte grupp. Finns inte tillräckligt med hästar för att kunna utöka dessa grupper. Jobbar 

med att få in hästar. En ponnyfrån high chaparall ska in i verksamheten snart. Tapp på 

högre nivåer av ponny. Det går att öka på de mindre ponny grupperna. Två nordsvenskar 

från visingsö inne i verksamheten nu.. En går ponny med. Köpt en till B ponny, Silver, 

som ska in i verksamheten snart. Använder US som hjälp med att få in hästarna i 

verksamheten. Tittar efter nya hästar ständigt. Vid utökning av ponnygrupperna kan 

någon mer i stallet behövas. Det finns ett mål om att storhäst grupper på lördagar ska 

komma igång under VT21.  

Letar nytt system som kan ersätta horsemanager. Allt är inte utvecklat där. Förra veckan 

fick styrelsen en demo visning av hippocrates. Kommer även få en demo visning av 

scenofån. Fördelen med detta system är att det är lättare att kommunicera mer med 

kunden.  

Bingolotter kommer snart. Gruppen som säljer mest får en ridlektion. Med intäkterna är 

målet att få in till en ny ponny.  

Det behövs någon som engagerar sig i kafeterian ideellt. Någon som t.e.x. kan åka och 

handla samt inventera inventering. Listorna med bemanning funkar bra. 

Information om vad som hänt i US. Isabell Edvinsson har börjat. US har gjort ett 

superjobb hela sommaren. Aktiviteterna börjat komma igång. Stallkul har börjat där 

tanken är att man ska träffa nya kompisar, leka och hänga i stallet. 

 



 

 

Anläggningen 

Information om mellanridhuset. Första upphandlingen blev bromsad då den blev för dyr. 

Sen kom Covid-19 vilket resulterade i att kommunen var rädd för att investera. JFK är nu 

på VIP listan där det finns en förhoppning om att projektet kan komma igång under våren 

2021. Personalbrist inom kommunen just nu. Kommunen har därför bett JFK att komma 

med förslag på hur ridhuset ska se ut och vem som kan leverera detta. Har man 

synpunkter kan man mejla Johan som har tagit ansvar för det. Anläggningen kommer inte 

kunna vara på två plan som man först planerat för. Förslag hoppas kunna finnas inom den 

närmsta månaden.  

Information om hårdgörning av hagar. Har fått LOVA bidrag. Avvaktar med dammen 

som först var planerad att göras. Frågeställning är; accepterar Länsstyrelsen fortfarande 

även fast vi inte gör dammen? Kilen hagarna i första hand. Ska sedan fortsätta uppåt. 

Hoppas att det ska köra igång under hösten. Måste ha godkännande från LOVA bidraget 

att det är okej innan det kan sättas igång. 

Personalutrymme. Renovering av korridoren under kafeterian är på gång då den har 

fuktskador. Sätter igång denna veckan. Finansieras av gamla bidrag vi redan fått. I 

teorisalen behövs det sättas in ett fönster i väggen mot stora ridhuset. Måste ordnas för att 

vara godkänd. Snickarna ordnar det när de är där. 

 

Tävling: 

JSD. Bra inkomstkälla. Kommer eventuellt bli ett SM.  

Hoppsektionen 5 tävlingshelger.  

Information om betyg som tävlingarna fått. Personal 10/10. Stark stab som ställer upp. 

Bra tävlingsbanor 10/10. Åker dit på framhoppningen uppe i nya ridhuset 6/10. För mjukt 

underlag. Halt på vissa ställen.  

Jobbar med att få in folk till tävlingar samt sponsorer. 

Belysningen i stora ridhuset. Många som inte funkar. Frågeställning om ny led belysning. 

Kan bli en vinst ekonomiskt att byta.  

 

Övrigt 

Försöker arbeta av renoveringsskulden.  

Eventuellt förändringar i kontrakt. 

Behöver fler sponsorer och fler som engagerar sig. 

Fick två avhopp i styrelsen och varit kort om folk. Petra Svensson går in som adjungerad 

i styrelsen fram till årsmötet. Hoppas kunna bidra med sponsring. 

Lindströms bil kommer eventuellt sponsra på summer dressage nästa år. 



 

 

Frågeställning om JU som sponsor. JFK har nominerats. Behöver lägga till logotypen på 

hemsidan, det har gjorts. Inte fått in några pengar än. Behöver följas upp.  

Har fått förfrågan om student som vill börja rida. Denna verksamhet samt samarbetet 

med JU kan eventuellt utökas. Har haft en grupp studenter via JUSA som ridit student 

SM.  

§ 11 Mötets avslutande 

 

Sekreterare 

Isabell Edvinsson 

 

Ordförande 

Lina Bjerke 

 

Justerare 

Anna Isidorsson 

 


