
Styrelsemöte 2014-06-02 
Närvarande: Fabiola Jansson, Maria Roth, Ulrika Brün, Birgit Bäck Persson, 

Maria Anderot. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Birgit Bäck Persson valdes till justerare för mötet. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

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

§ 4 Ekonomi 

 Det finns i dagsläget 31 555 kronor på kontot.  

§ 5 Medlemmar 

 Medlemsantal: 79 st 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Hästägarna undrar om det är okej att köpa in färg för att måla om boxplatser 

och uppbindningsplatser i sommar. Styrelsen godkänner detta. Någon av 

hästägarna får ansvara för att köpa in färg så det blir samma. 

 

Hästägarna önskar profilkläder. Ulrika och Fabiola kollar upp olika alternativ 

och styrelsen återkommer sedan till hästägarna med förslag. 

 

Det finns ett önskemål om att byta ut öppningsanordningarna på boxdörrarna 

eftersom de ofta krånglar och dörrarna är svåra att öppna & stänga. Maria 

Anderot kollar upp olika alternativ, därefter återkommer styrelsen med 

förslag. 

 

 Tävlingssektionen 

Tävlingssektionen har föreslagit ett rullande funktionärsschema för 

hästägarna. Nu önskar hästägarna en verksamhetsplan där det bland annat ska 

framgå syftet med att arrangera tävlingar och vad intäkterna ska gå till. 

Styrelsen och Tävlingssektionen får diskutera detta vidare. 

 

Tävlingssektionen har fått en förfrågan om att arrangera en Pay & Jump 

innan sommaren. Ett preliminärt datum är den 14 juni. 

 

 



§ 7 Övriga frågor 

 Styrelsen kommer så snart som möjligt köpa in salt för att sprida i paddocken.  

 I sommar är det dags att måla stallet utvändigt. Mattias börjar med att kolla 

 brädornas skick för att se om något behöver bytas ut eller repareras. Därefter 

 ansvarar Maria Anderot för målningen.  

 På grund av dålig närvaro på styrelsemötena ska en kallelse skickas ut i god tid innan 

 mötet. Kallelsen ska bekräftas av mottagarna. 

§ 8 Nästa möte 

 Måndag den 11/8 klockan 18.00 

  

§ 9 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Birgit Bäck Persson 

 


