
Styrelsemöte 2014-04-08  
Närvarande: Fabiola Jansson, Maria Roth, Ulrika Brün, Lars Norén,  

Tommy Nilsson. 

 

§ 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 25 564 kronor på kontot.  

 Föreningen har sålt salami från Delikatesskungen och har gjort förtjänst på nästan 

 3000 kronor. 

 Stallhyran som fattades har nu kommit in på kontot. 

 Vi har debiterats av Loopia gällande domänen fagerekeryttarforening.nu. Den 

 används inte längre så Fabiola säger upp avtalet.  

§ 4 Medlemmar 

 Medlemsantal: 75 st 

§ 5 Brandövningen 

 Under brandövningen den 6/4 hade Räddningstjänsten ett antal synpunkter , bland 

 annat att det ska finnas en kontaktlista utanför stallet. Där ska det även stå hur man 

 öppnar boxdörrarna. Ulrika stämmer av åtgärderna med Anette Svensson som förde 

 protokoll under övningen. 

§ 6 Stallhyran  

 Styrelsen beslutar att stallhyran från och med maj ska betalas in innan den sista i 

 varje månad. Detta för att det i bokföringen tydligt ska framgå vilka 

 utgifter/inkomster som tillhör respektive månad. Ulrika ser till att Mattias informerar 

 om detta på hästägarmötet den 13/4. 

§ 7  Rapport från Tävlingssektionen: 

 Söndagen den 13/4 arrangeras en Pay & Jump på FRF. Ulrika berättar att det inte 

 kommit in särskilt många anmälningar men att de kör ändå. 

 

 I dagsläget är det 31 starter anmälda till den lokala dressyrtävlingen den 4/5.  

§ 8  Övriga frågor 

 Det har kommit in synpunkter från medlemmar angående de slopade 

 engångsavgifterna. Vissa väljer att åka till ORK och rida istället. Styrelsen funderar 



 vidare om vi ska återinföra engångsavgifterna eller om det finns något bättre sätt att 

 lösa problemet med att vissa personer rider utan att betala. 

 Ulrika har kontaktat Föreningssteget gällande datum för nattvandring men har ännu 

 inte fått något svar.  

§ 9 Nästa möte 

 Tisdagen den 6 maj klockan 18.00 i Fagereke. 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Ulrika Brün 

 


