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Styrelsesammanträde 

2015-05-11 

 

 

 

 

 

 
 Kicki Alm, Tomas Luthman, Katarina Fingal, Susanne Magnusson (ej med § 16), Robert Allemyr, 
Elisabeth Falkfors (ej med § 14-16), Mia Hannula, Linda Winberg (ej med §16)  
 
§ 1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av justerare  
 
§ 3. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 4. Föregående protokoll  
Mia H får i uppdrag att prata med Mia A om att beställa namnskylt till HSB-ponnyn.  
Sofia W får i uppdrag att uppdatera styrdokumenten på hemsidan till aktuellt.  
Ridlärarna får i uppdrag att titta på styrelsens förslag på nya ridhusregler innan slutligt besluts tas. 
Kicki ansvarar över att få upp information / bildmarkeringar i ridhusen.  
 
§ 5. Ungdomssektionen  
Us har bra intäkter på ponnyridning och kiwihoppet. Klubben betalar för den middag i Växjö då några 
från ungdomssektionen tog emot pris för årets ungdomssektion av ridsportförbundet.  
 
§ 6. Verksamhetsmål  
 
§ 7 Ekonomi  
- Uppdateringen av listan på betalda anläggningskort ligger efter. Mia H tar kontakt med kansliet så 
ny kontroll av anläggningskort kan ske så snart som möjligt. Kicki tar även fram kort och plastfickor 
till ryttare med ridhuskort. Även klippkort för 10 gånger ska tryckas upp.  

- Viktigt att fortsatt kontroll av betalning hyror/ridavgifter sker i tid. De fakturor som ej är betalda 
skickas påminnelser ut snarast möjligt. Ansvarig Mia H tillsammans med kansliet.  

- Budgetrapport gicks igenom. Bokföring av cafeteria och tävling ligger lite efter. Budgeten hålls men 
är fortsatt tight och därför viktigt att styrelsen även framöver informeras och tar beslut innan större 
inköp görs.  

- Mia har tagit in offert på att outsourca lönehantering och del av bokföringen för att kunna frigöra 
mer tid.  

- Swishkonton klara. Informationsmaterial ska upp i Kafeterian, TS och för anläggningsavgift så snart 
som möjligt.  

- Vi diskuterade styrelsens ekonomiska ansvar och att beslut mer tydligt ska synas i protokollen.  

- Mia H jobbar på att ta fram en plan för större investeringar och en projektbudget till nästa 
styrelsemöte. Uppföljning ska ske efter varje aktivitet. Som exempel kan man analysera vilka 
tävlingar som går ihop sig bäst och jaga fler priser till tävlingar istället för att köpa.  
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- Mia och Susanne har haft möte med revisorerna. De ska på ett enkelt sätt kunna ta del av styrelsens 
beslut, de önskade också mer kunskap om möjligheterna i Horsemanager och ska kontakta 
supporten för ev utbildning.  

- Porto är en dyr kostnad för klubben och vi behöver se över rutinerna för utskick av fakturor. 
Antingen ge direkt i hand till berörda eller skicka via E-post.  

- Arbete av övertid ska alltid godkännas av ordförande innan arbetet utförs.  

- Gamla interimsfordringarna ska skrivas av.  

- Klubben har skaffat ett Paul Hall konto. Robban tar kontakt med dem och diskuterar eventuella 
rabatter. Ansvariga i TS och ridlärare får i uppdrag att kolla igenom sortimentet och kryssa i de 
produkter som kan vara aktuella att köpa in.  
 
§ 8. Anläggningen  
- Jocke har påbörjat hagindelningen av Kilen till privathästarna uppstallade i ridskolestallet. Ett lyft 
för anläggningen med nytt staket vid infarten.  

- Styrelsen har sett över möjligheten att utforma nya kontrakt för andelsstallen. Juridiskt kan det bli 
till det negativa för både andelsstallsägare och förening varför det är bättre att behålla de gamla 
avtalen. Dock behövs ett informationsmöte om vad som gäller och ev. skriva ner ordningsregler och 
bifoga avtalen, t.ex underhåll, uthyrning i andra hand osv.  

- Kicki har haft möte med nya direktören för Fritid. Mötet handlade om att visa anläggningen för 
Karin och Mats Berggren som åkte runt på samtliga anläggningar i kommunen. Verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse delades ut och vi fick fina ord om klubben.  

- Kicki, Robban, Susanne och Tomas har också varit möte med kommunen och tekniska ang 
mellanridhuset. De räknar med en investering på 3,2 miljoner för att förbättra ridhuset. Det skulle 
innebära höjt arrende och höjt stöd/bidrag. Styrelsen har funderingar på om ett större är bättre att 
arbeta för, varför en projektbeskrivning behöver tas fram senast oktober när kommunfullmäktige 
håller sitt möte och ska ta beslut om framtida investering ska göras. Robban leder fortsatt arbete 
med att ta fram projektbeskrivning som förslag till fullmäktige i höst. Han kollar ev upp med annan 
ridklubb som har erfarenhet av liknande och även Allmänna arvsfonden för att kunna göra en 
ansökan. Vi behöver reda ut vilka behov vi har och exakt vad vi vill bygga. Detta skulle kunna ske 
genom att börja med att ha en workshop med personer från varje intressegrupp.  

- Kicki har också haft möte med Ridsportförbundet för att gå igenom kraven för fortsatt 
kvalitetsmärkning som skärps from 2017. - Vi behöver lägga ut info på hemsidan om 
olycksfallsförsäkringen. Vi ska också ta fram krisplan, säkerhetsplan och miljöpolicy. - 
Säkerhetsbelysning behöver sättas upp i nya ridhuset, mellanridhuset och i stallet. Robban har en 
kontakt som kanske kan ge bra pris. - De tyckte också att åldern på hästarna börjar bli hög. Även om 
det inte påverkade kvalitetsmärkningen så är det en fråga styresen är medveten om och här behöver 
vi med en tight budget lägga energi på att hitta lämpliga hästar för en rimlig kostnad. - Den stora 
utmaningen för klubben är att några av ridlärarna behöver kompetensutvecklas på ganska kort tid. 
Styrelsen uppmuntrar till utbildning och ridlärarna får i uppdrag att inkomma med förslag på upplägg 
för att nå bäst resultat. - Det ska också finnas arbetsbeskrivning för all personal. Dessa är påbörjade 
men ej klara.  
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§ 9. Ridskola  
Styrelsen tar beslut på att ridskolehästen Fabio ska köpas för 65 000 kr. Mia H ordnar med betalning 
till ägaren. Tydliga inköpsrutiner ska tas fram för enklare hantering. 
 
§ 10. Personal  
Fortfarande inte helt klart med personal på ett av lägren under sommaren. Till nästa sommar finns 
planer på att förflytta lägren nån vecka så att samtliga ridlärare har semester samtidigunder vecka 
27-30.  
Vi har ansökt om att få feriearbetare även denna sommar  
 
§ 11. Kommunikation  
Vi gör nytt försök att få ut nyhetsbrev alternativt protokoll på hemsidan innan nästa styrelsemöte.  
 
§ 12. Cafeterian  
Robban har räknat ut att cafeterian har en snittförsäljning på ca: 1480:-.  
Det är fortfarande stort problem med bemanning. Klubben är beroende av de ideella insatserna men 
har svårt just nu att hitta föräldrar/vuxna som kan och vill hjälpa till. Vi behöver tillsammans med 
ridlärarna jobba mer för att information till ridgrupperna och övriga medlemmar om vikten av 
klubbens behov av hjälp från medlemmarna. Detta behöver komma ut tidigt i början av terminen.  
Det har slängts mat för ca: 5000:- helt i onödan, vilket dessvärre är ett resultat av att ingen/inga 
huvudansvarig/a finns.  
 
§ 13. Tävlingssektionen  
4-års championatet i september är godkänd. TS kollar med ridlärarna om det finns möjlighet att som i 
fjol låna boxar i ridskolestallet till tävlingshästar som en extra inkomst till klubben.  
Det har kommit en förfrågan om att ha clinic av Annelie Wetterström. Styrelsen är positiv till denna 
typ av aktiviteter  
 
§ 14. IT  
Ansökan om investeringsbidrag till kommunen för indragningen av fiber ska skickas in. 
Telefonavtalen ska också gås igenom. Nya telefoner måste snarast köpas in till personalen så att 
privata mobiler ej behöver användas.  
 
§ 15. Sponsring  
Helena Nordström hade under veckan Kick-off gällande sponsring. Förälder, TS, styrelsemedlemmar 
och ridlärare var med. Uppskattat och bra kväll.  
 
§ 16. Övriga ärenden  
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Möte med andelsstallsägare gällande Kilen. Klubben behöver Kilen för att kunna hyra ut fler boxar i 
ridskolestallet som ger mer intäkter samt hålla en bra säkerhet för personalen vid hantering av hästar 
med ett närmare avstånd. Förslag lämnades att marken vid uteridbanan skulle kunna lämnas som ett 
alternativ till de andelsstallsägare som ville ha möjlighet att ha hästar tillsammans med flera. 
Förslaget inte optimalt varför några andelsstallägare önskade att styrelsen ska titta på andra 
alternativ. Kicki lovar ta frågan med ridlärarna och Jocke för att se vilka ridskolans behov är och om 
andra möjligheter finns att möta andelsstallsägarnas önskemål.  
§ 17  
Nästa möte  
Ordförande tackade för mötet. Nästa möte planeras till 1 juni 18-20.30.  
Planerade möte 8 juni, 17 juni, 10 aug, 16 aug (10-15 gärna TS med), 31/8, 21/9, 11/10(10-15), 26/10, 

16/11, 30/11, 21/12. Justerare 

 


