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Endast  digital  närvaro  via  Zoom:

% 1. Mötets  öppnande

% 2. Val  av ordförande  för  mötet

Saffran  Möller

% 3. Val  av sekreterare  för  mötet

Anna-Karin  Moodysson

% 4. Upprättande  av röstlängd

Mötesordförande  vädjar  till  deltagarna  att  ha kamera  på och vara  namngivna  med  riktigt

namn.  Johan  Isidorsson  scannar  av mötesdeltagarna  och upprättar  röstlängd  därefter.

% 5. Val  av protokolljusterare  tillika  rösträknare

Peter  Scott  och Emel  Kazem  Ahvazi

% 6. Fastställande  av dagordning

Dagordningen  fastställs.

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

Det  fastslogs  att  mötet  blivit  i laga ordning  utlyst.

% 8. Behandling  av verksamhets-  och  förvaItningsberätteIser

Inledningsvis  konstaterar  ordförande  att  Covid-19  har  präglat  året  för  alla delar  av

verksamheten  och vill  samtidigt  rikta  ett  stort  tack  till  alla medlemmar  för  visad  förståelse

och hänsyn.

Ridskolan

Louise  Enlund  och Matilda  Fagerlind  redogör  för  ridskolans  verksamhet  under  året  som

gått.  Ridskolan  har  flera  nya hästar  och ponnys,  både  köpta  och inhyrda.  En av de köpta

ponnysarna  väntar  föl.

Nivåindelningen  på ridskolan  har  omarbetats  till  färger,  och kopplas  till  en tydligare

utbildningsplan  vilken  i sin tur  matchar  Ridsportförbundets  nivåer  och märken.



Personal  och  arbetsmiljö

Ordförande  och verksamhetschef  redogör  för  utmaningar  under  pandemiåret,  med

bland  annat  högre  sjukfrånvaro  bland  personalen.

Ny ridlärare  på plats  under  året  och ytterligare  rekryteringar  är på gång,  både  i stallet

och som ridlärare.  Dessa vikariat  beror  på föräldraledigheter.

Personalutrymmet  har  renoverats  under  året,  för  arbetsmiljöpengar  vi beviljades  för

några  år sedan.  Tyvärr  drabbades  detta  nyrenoverade  utrymme  av vattenskada  i

samband  med  vattenläcka  i ett  andelsstall.

- Anläggning

Till följd  minskade  aktiviteter  pga Covid-19  har inkomsterna  minskat  för  föreningen,

varför  vissa  insatser  gällande  anläggningen  har  fått  begränsas.  Ideellt  arbete  har  skett

genom  mycket  målning,  samt  flytt  av grejer  för  att  få "rätt  sak på rätt  plats".

Det  finns  nu en god  dialog  med  kommunen  vad  gäller  felanmälan.  Felanmälan  går  via

verksamhetschefen  och fungerar  mycket  bra. Exv har  ventilationen  har  åtgärdats,  bron

över  till  uteridbanan  är lagad  och tornet  har  målats.

Rutiner  kring  exv service  av maskiner,  byte  av underlag  mm har  utarbetats  och

förbättrats  under  året.  Detta  skapar  bättre  förutsättningar,  såväl  budgetmässiga  som

arbetsplaneringsmässiga.

Medel  för  hårdgörning  av hagar  är beviljade  och så fort  det  är torrt  nog  ute  står

entreprenören  redo  att  starta  arbetet.  Info  till  berörda  kommer  komma.

- Tävlingssektionen

Veronica  Nore  och Emel  Kazem  Ahvazi  redogör  för  de ställningstaganden  och

riskanalyser  utifrån  Covid-19  som  måste  göras  inför  varje  tävling.

TS väljer  i år att  uppmärksamma  våra  ryttare  via ett  Facebook-inlägg  och en pokal  de

kommer  få vid nästa  tävling,  istället  för  vid årsmötet  som annars  brukar  ske. Veronica

delger  mötet  vilka  som kommer  få priser,  se nedan:

HoppninH

Senior  - Jens Wickström

Junior  - Linus  Isaksson

Ponny  - Emelia  Johansson

Dressyr

Senior  - Mickaela  Alderin  Danielsson

Ponny  - Lova Davidsson



- Nya  ridhuset

Kenneth  Dahlros,  områdesförvaltare,  Jönköpings  kommun  redogör  i korthet  för  den  nu

planerade  processen.

Efter  att  pandemin  kom  i vägen  för  en byggstart  under  2020  har  kommunen  både  haft

bekymmer  med  bemanning  samt  tvingats  vara  mer  försiktiga  budgetmässiga  till  följd  av

covid-19.  Jenny  Torkelsson  leder  nu den  projektgrupp  på kommunen  som  arbetar  med

projektet.

Från  1:e  april  stängs  mellanridhuset,  privatsadeIkammaren,  ridskolans  förråd  och

verkstad  när  invändig  rivning  startar.  Verkstaden  flyttar  permanent,  övriga  delar  flyttar

tillfälligt.

Utvändig  rivning  startar  enligt  plan  3:e  maj.  Kommunens  förhoppning  är att  byggstart  av

nytt  ridhus  blir  efter  sommaren.  Upphandling  kommer  ske parallellt  med  att

rivningsprocessen  inleds.

En projektgrupp  kommer  behövas  genom  hela  byggprocessen.  Efterlysning  av deltagare

till  projektgruppen  kommer  spridas  via digitala  medier,  och  föreningen  önskar  deltagare

i gruppen  från  såväl  ridskola  som  privatuppstallade  för  att  få en bred  förankring.

Diskussionsfrågor  som  kommer  upp:

*  Är ridhuset  klart  till  JSD? Svar  nej.

*  Kan materialet  från  mellanridhuset  återanvändas  till  en uteridbana?  Olika

synpunkter  framförs  under  mötet,  en fråga  för  den  kommande

projektgruppen  att  arbeta  vidare  med.

*  Kan uteridbanan  delas  av i sektioner  för  att  tillgängliggöra  fler  ridytor?  Olika

synpunkter  framförs  under  mötet,  en fråga  för  den  kommande

projektgruppen  att  arbeta  vidare  med.

*  Varför  sätter  vii  gång  rivning  innan  vi har  upphandling  klart?  Finns  inte  risk

att  vi står  onödigt  länge  utan  ridhuset,  vågar  vi riva  innan  vi vet  vad  vi får?

Ridhuset  är i ett  sådant  skick  att  det  inte  är lämpligt  att  ha

verksamhet/Iektionen  där, varför  det är lika bra att sätta i gång för att få fart

på processen.

Lina  Bjerke  avslutar  punkten  med  att  visa  ritningar  på nya klubbis,  blir  nu i ett  plan  för  att

hålla  nere  kostnaderna.



% 8. Revisorernas  berättelse

Elin Angenfelt  redogör  kortfattat  för  revisorernas  berättelse.

Revisorerna  rekommenderar  årsmötet  att  bevilja  styrelsen  ansvarsfrihet.

% 9. Fastställande  av balansräkning

Anders  Hammarstedt,  kassör,  redogör  för  balans-  och resultaträkningen.

Intäkterna  har  varit  ganska  likartade  jämfört  med  föregående  år. Utgifterna  har  ökat,  främst

på personalsidan.  Detta  beror  dels  på utökning  av antalet  heltidsavlönade  ridlärare,  dels

på en ökad  kostnad  för  sjukfrånvaro  och vikariatskostnader.

% IO. Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen

Årsmötet  ger  styrelsen  ansvarsfrihet.

% 11. Beslut om antal styrelseledamöter  och suppleanter  inom ramen för  det i 19 % andra

stycket  angivna  antalet  -  punkten  utgår.

% 12.  Val  av ordförande  för  föreningen

Lina Bjerke,  omval  1 år.

% 13.  Val av övriga  styrelseledamöter  jämte  suppleanter

Ledamot

Saffran  Möller,  kvarstår  1 år.

Alice  Moon,  kvarstår  1 år.

Johan  Isidorsson,  kvarstår  1 år.

Veronica  Nore,  TS, kvarstår  1 år.

Anna-Karin  Moodysson,  nyval  2 år.

Malene  Friberg,  nyval  2 år.

Petra  Svensson,  nyval  2 år.

Annica  Svensson,  nyval  2 år.

Isabell  Edvinsson,  US, nyval  2 år.

Suppleant

Karin  Richter,  TS, omval  1 år

Embla  Nilsson,  US, nyval  I år.

Helena  Azrak,  nyval  1 år.

% 14.  Val av revisorer  och  revisorssuppleanter

Carolina  Lundberg,  nyval  2 år.

Årsmötet  ger  valberedningen  i uppdrag  att  fortsätta  söka ytterligare  en internrevisor  samt

revisorssuppIeanter.



% 15. Val av ledamöter  i valberedningen

Susann  Holm

Sanna  Persson

Peter  Scott

% 16. Övriga ärenden

Förslag från mötet  - kan man inventera  vilka kompetenser  etc som finns på/runt  klubben

(exv  elektriker,  rörmokare  och  andra)  genom  att  skapa  en grupp  som  kan arbeta  med

utveckling  av olika  områden  på klubben.  Detta  har  efterfrågats  tidigare,  men  kan

aktualiseras  igen.

Vid  protokollet Justerare

Anna-Karin  Moodysson

'  } i  r;l ,

Emel  Joföohs'6n  Kazem  Ahvazi Pe r Scott


