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Protokoll Höstmöte 2015 

Jönköpings Fältrittklubb   

 

 

 

 

 

 

Plats 

Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av orförande för mötet  

Tomas Luthman valdes till ordförande för mötet. 

§ 3. Val av sekreterare för mötet 

Katarina Fingal valdes till sekreterare för mötet. 

 
 § 4. Upprättande av röstlängd  

Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov. 

 
 § 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

Veronica Nore valdes till protokolljusterare och Elisabet Wånge till rösträknare. 

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

Det fastställdes att mötet hade blivit i laga ordning utlyst. 

 

§ 8. Val av om ombud till ridsportförbundet  

Christina Nyemad och Lasse Eriksson valdes som ombud till ridsportförbundet. 

 
§ 9. Fastställande av årsavgifter  

Åravgiften beslutades bli oförändrad. 

 
 § 10. Halvårsbokslut:  

Klubbens kassör Mia Hannula presenterade halvårsbokslutet. Per den 30 juni 2015 hade vi ett 

resultat på 197 089 SEK.  

Bl a har intäkter för boxhyror ökat. 

Intäkter för lektionsavgifter har minskat något och veterinärkostnader har ökat.  

Kostnad för kafeterian har däremot minskat, så även TS kostnader. 

Investeringar första halvåret: 

Dörrar till andelsstallen  49 000:- 

Kylskåp kafeterian  3 435:- 

Tvätt och torktumlare  43 907:- 

Nya bänkar i ridhuset  15 625:- 

Fiber  25 000:- 

Wifi, datorer  14 669:- 

Ridhusunderlag  27 770:- 

 

Tre hästar, Rocky, Fabio och HSB Johnny. 
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Sadlar  47 215:- 

Utbildning ridlärare och US   22 100:- 

 

Övriga punkter: 

Info från styrelsen: 

Investeringsprioriteringar framåt är säkerhets- och utomhusbelysning. Tävlingsstallet behöver 

upprustas. Vi ska också få igång en tvättstuga. 

 

En miljöpolicy kommer inom kort och ridhusregler ska uppdateras. 

Vi arbetar vidare med Ridsportförbundets kvalitetssäkring där både hästarna och personalen 

behöver mer utbildning för att vi ska bli godkända. Vi ser också att det är ett stort behov att 

få in en ridskolechef för att kunna lyfta oss några nivåer till. 

Hästmaterialet ska gås igenom för att få fram vilka som är dags att pensionera. 

 Kommun och politiker har varit på besök på anläggningen för att diskutera mer om 

mellanridhusets framtid eller om nytt ridhus ska byggas. Möte planeras i oktober och 

beroende på vad som kommer fram där så kallar vi om det behövs till nytt möte. 

 

På personalsidan har Hanna Eriksson och Linda Diaz börjat arbeta på lördagar. Linda kommer 

också vikariera på ca 50% under Mia Alms tjänstledighet 1/10-31/3.  

Boka in 17/10, då tänkte vi ha en klädbytardag på klubben m försäljning av beg. Ridkläder, 

täcken, sadlar mm mm. Till denna dag tänkte vi även bjuda in till ett föräldrar- och 

medlemsmöte för att  berätta mer om klubben, vilka möjligheter som finns, hur det är att 

arbeta ideellt mm mm.  

Samtidigt har vi en städdag för att rensa gammalt skräp och kanske kunna byta staket vid 

parkeringen, måla, laga, städa helt enkelt. Ju fler vi är desto roligare blir det! 

 

Projekt årets unga ledande kvinna. Klubben är initiativtagare och flera stora företag har gått 

in och sponsrat projektet. Lite hemligt än men den 12/10 kommer ni kunna läsa mer om 

projektet i bla Jönköpingsposten och självklart på klubbens hemsida. 

 

Clara Göpert väljs in i TS valberedning.  

 

 

 

Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet.  

 

 

Vid protokollet  

Katarina Fingal 

 

 

Justerare  

Veronica Nore 

 


