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Närvarande

Kjell Magnusson
Jenny Palo
Maria Sand
Jeanette Knöös till §4.
Bo G Eriksson
Per Holm
Lotta Hedberg
Pia Ek fr.o.m. §7
Gita Gambrick
Kristin Andersson

Frånvarande

Lena Persson
Susanne Yxhammar
Linn Tingberg/Ida Grönberg

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med justeringen att §11 utgick

§3 Val av protokolljusterare

Lotta Hedberg valdes att justera protokollet

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll är ännu inte helt färdigställt. Poängteras att det är önskvärt att protokollen 
kommer ut i anslutning till föregående möte.

§5 Ekonomirapport

Likviditeten är ansträngd som vanligt vid den här tiden på året. Halvårsbokslutet är ännu inte färdigt 
pga semester och att fakturor fortfarande kommer in. Mia har försökt göra en prognos utifrån ett 
”värsta scenario” för resten av året. Det finns en risk att resultatet blir något sämre än de 
budgeterade -100 000:-. Jenny meddelar att det inkom en ganska stor mängd komptimmar under 
våren. Kristin och Jenny tittar på detta. Ett av våra lån där räntan varit bunden tre år ligger nu på 
rörlig ränta och därmed bör räntekostnaderna sjunka.



§6 Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport utskickad med info om hästar, personal etc. Se även nyhetsbrevet. Två nya 
stora hästar hämtas imorgon. Då hämtas även en ny ridhusharv. Tre ponnyer har hämtats varav två 
besiktas imorgon för köp och en lånas. Vi ligger efter i fråga om kläder/skyddsutrustning till 
personalen. Beslut: Kristin ser över personalens arbetskläder och uppdaterar eftersom vi ligger efter 
i det. På privatsidan är det fullt i uppstallningen och ytterligare tre ponnyer i spilta har tillkommit.

§7 Tävlingarna CSS och CHS

CSS gick bra och deltagarna var nöjda. Varken till CHS eller till CSS finns/fanns några sponsorer, vilket 
tyvärr innebär uteblivet överskott. Dock går inga tävlingar back, oavsett sponsorer eller ej. En aktiv 
projektgrupp jobbar med CHS.

§8 Rapporter

Gita – tävling: Antalet licensierade tävlingsryttare har ökat under sommaren. De schabrak vi 
beslutade om att ge ryttarna håller just på att delas ut och tas glatt emot. Tävlingsligan på hemsidan 
är en succé och följs väldigt aktivt.

Per – anläggning: Det har hänt mycket på anläggningen under sommaren. Arbetet har skett ideellt 
till små kostnader men har bättrat på helhetsintrycket till det positiva. Vallen behöver åtgärdas inför 
CHS. Dels för uppstallning men också för framridning. Anläggningsgruppen föreslår att vallen 
schaktas av för att få en korrekt avrinning. Man håller också på att undersöka kostnader för att 
bereda marken väster om ridhuset för tävlingsuppstallning och parkering. Det är en ganska stor 
investering, men skulle vara användbart under många år framöver. Vi diskuterade olika 
finansieringsalternativ. Beslut: Vi undersöker hastigt möjligheten att kunna ta ett kortsiktigt lån med 
hjälp av kommunen. Dock inte troligt att det går vilket innebär att vi får skjuta det på framtiden. 
Tyvärr innebär det att vi får förlita oss mer till vädergudarna för att klara tävlingen. 

§9 Uppföljning beslutsloggen

Några beslut följdes upp

§10 SISU-aktivitet

Diskussionen kring anläggningens och verksamhetens utveckling

§11 Attest och delegeringsregler

Utgår

§12 Övriga frågor

Det som anmälts som övriga frågor har redan behandlats under mötet eller via mail. Kjell tog upp en 
artikel ur tidningen Ridsport om ett förslag angående möjligheten för föreningsdrivna ridskolor att 
momsregistreras.



§13 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Ordförande Justeras

____________________ ____________________ _____________________

Kristin Andersson Kjell Magnusson Lotta Hedberg


