
Styrelsemöte 2014-05-07  
Närvarande: Mattias Petersson, Fabiola Jansson, Maria Roth, Ulrika Brün,  

Lars Norén, Birgit Bäck Persson. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Ulrika Brün valdes till justerare för mötet. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Mattias gick igenom föregående mötesprotokoll, som också godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

 Det finns i dagsläget 34 500 kronor på kontot.  

 

 Vi har arrangerat en Pay & Jump, en lokal dressyrtävling och en Grönt kort-

 kurs som totalt dragit in cirka 9000 kronor till föreningen. 

§ 5 Medlemmar 

 Medlemsantal: 78 st 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Hästägarna önskar få paddocken saltad, eftersom det dammar för mycket. 

Styrelsen har tagit åt sig skrivelsen och kommer försöka lösa problemet och 

salta inom en snar framtid.  

 

 Tävlingssektionen 

De senaste tävlingarna har varit lyckade, men Ulrika berättar att det är väldigt 

svårt att få funktionärer. Styrelsen och Tävlingssektionen funderar på om ett 

rullande schema ska återinföras. Detta kommer även tas upp med hästägarna. 

 

Tävlingssektionen har fått en förfrågan från två medlemmar som vill gå 

domarutbildning i hoppning. Det skulle kosta oss 4800 kr. Eftersom Fagereke 

RF inte kan arrangera hopptävlingar (på grund av anläggningens storlek) 

beslutar styrelsen att inte betala utbildningen. 

§ 7 Övriga frågor 

 Mattias kommer dränera vid hagingångarna, eftersom det är väldigt lerigt och 

 mycket vatten. 

 Lasse Norén har kontaktat kommunen för att reda ut alla frågetecken kring vårt 

 avtal gällande arrendet. Lasse kommer träffa Yvonne Bergwall Torsten Karlsson, 

 som är ansvariga på kommunen, inom kort. 



 Styrelsen beslutade att vi kommer hålla fast vid de slopade engångsavgifterna för 

 ridhuset fram tills årsskiftet. Därefter kommer vi utvärdera hur det har fungerat.  

 Fabiola vill att alla skriver namn eller boxnummer på kvitton när man köper något 

 till föreningen. Det ska även finnas datum och en signatur från den som godkänt 

 köpet. Detta kommer tas upp på nästa hästägarmöte. 

 Maria Roth önskar hyra Tove Frejs box i andra hand under sommaren. Styrelsen 

 godkänner detta.  

 Den 5 juli är det dags för Fagereke RF att nattvandra. Nattvandringen är en del av 

 Föreningssteget.  

§ 8 Nästa möte 

 Måndagen den 2 juni klockan 18.00 i Fagereke. 

§ 9 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Ulrika Brün 

 


