
Styrelsemöte 2014-03-05  
Närvarande: Fabiola Jansson, Mattias Petersson, Maria Roth, Ulrika Brün,  

Birgit Bäck Persson, Lars Norén, Kenneth Erlandsson, Maria Anderot. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Till att justera dagens protokoll valdes Ulrika Brün. 

§ 3 Ekonomi 

 Det finns i dagsläget 21 111 kronor på kontot.  

 Fabiola berättade att Fagereke RF blivit debiterade för gödsel två gånger i januari, 

 detta eftersom vi inte fick någon faktura för december månad. 

 Vi saknar stallhyra från en av hyresgästerna. Fabiola följer upp detta. 

§ 4 Medlemmar 

 Medlemsantal: 57 st 

§ 5 Engångsavgift för Nymålen 

 Styrelsen beslutar att Nymålen är ett undantag när det gäller slopad engångsavgift. 

 De kan fortfarande betala från gång till gång. 

§ 6 Arbetet med paddocken 

 Mattias har bytt till sig en stenvält till föreningen. Han föreslår att vi börjar packa i 

 nedänden av paddocken som fortfarande är lite tung. Därefter kan man sladda. 

 Mattias informerar också om att belysningen i paddocken ska upp inom  kort.    

§  7 Rapporter och skrivelser från: 

 Hästägarna: Det finns ett önskemål från hästägarna om att alla styrelseprotokoll 

 läggs ut på hemsidan. Styrelsen accepterar och Maria tar ansvar för att protokollen

 läggs ut. 

 Hästägarna vill ha en ny hemsida eftersom den nuvarande börjar haverera och är svår 

 att administrera. Styrelsen beslutar att vi bygger en ny hemsida i Wordpress. Maria 

 Roth får ansvaret. 

 En av hästarna i stallet har problem med trånga luftvägar och styrelsen har fått en 

 förfrågan om det är möjligt att öppna upp uteboxarna igen. Styrelsen stängde 

 uteboxarna 2010 eftersom de var för små och i för dåligt skick. Av kostnadsmässiga 

 skäl beslutar styrelsen att tills vidare fortsätta hålla uteboxarna stängda. Vi försöker 

 underlätta för hästen med trånga luftvägar genom att öppna fönster, dörrar etc. i 

 stallet. 



 Tävlingssektionen: Tävlingssektionen undrar om vi ska fortsätta dela ut schabrak 

 till alla tävlingsryttare som löser licens. Styrelsen beslutar att ryttarna får ett nytt 

 schabrak var tredje år.  

§ 8 Övriga frågor: 

 Ulrika informerar om att en brandövning ska hållas söndagen 6 april klockan 9-12. 

 Räddningstjänsten kommer till anläggningen för att gå igenom hur man ska tänka 

 både i  stallmiljö och hemmiljö. Upp till 25 personer kommer även ha möjlighet att 

 prova på att släcka en brand. Brandövningen är för alla föreningens medlemmar. 

 

 Mattias har fått en förfrågan från en privatperson om vi vill sälja gruset som blev 

 över efter paddockbygget (grushögen som ligger vid paddocken). Mattias förhandlar 

 med köparen om pris. 

§ 9 Nästa möte 

 Tisdagen den 8 april klockan 18.00 i Fagereke.  

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Ulrika Brün 

 


