
Styrelsemöte 2014-08-11  
 

Närvarande: Fabiola Jansson, Ulrika Brün, Birgit Bäck Persson,  

Maria Roth, Lasse Norén. 

§ 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 godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget 17 716 kronor på kontot. 

 Under sommaren har en hel del pengar gått åt till målning och reparationer av 

boxarna samt till saltning av paddocken. Dessutom har faktureringen för både fika 

och gödselhantering legat efter, vilket gör att utgifterna kommit senare än planerat. 

På grund av få hästar i stallet har det inte heller kommit in lika mycket pengar för 

spån.  

 Fagereke har under sommaren blivit sponsrade med en vattenblandare, färg från 

Holmgrens och virke från XL Bygg. Vi har även fått låna en dammsugare från 

Tholmarks utan kostnad.  

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 79 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Hästägarna undrar om styrelsen kan ta över ansvaret för hösilaget. Styrelsen 

funderar vidare och återkommer. Helst önskar vi att hästägarna fortsätter som 

det är, det vill säga att hästägarna själva ansvarar för hösilaget. 

 

Vi har fått ett erbjudande från Tommy Nilsson om att köpa de två 

höhäckarna, som i dagsläget står i valackhagen, för 1000 kronor styck. 

Hästägarna föreslår att det till exempel kan finansieras av New Body-

förtjänsterna. Styrelsen godkänner köpet. 

 

 Tävlingssektionen 

En lokal dressyrtävling kommer att arrangeras i Fagereke den 31 augusti. 

Tävlingssektionen har svårt att hitta funktionärer till tävlingen. 

 



§ 7 Hagfördelningen 

Vi har tidigare fått ett önskemål från några av hästägarna om att styrelsen ska fatta ett 

beslut angående hagarna, till exempel hur många hagar som ska finnas. Styrelsen 

förklarade för hästägarna att vi gärna ser att de kommer fram till ett gemensamt 

förslag om hur de vill ha det innan styrelsen fattar ett beslut. Vi kommer att 

förtydliga detta på nästa hästägarmöte, då det fortfarande råder vissa oklarheter.  

§ 8  Aktivitetsplanen gällande tävlingar 

Hästägarna har tidigare efterfrågat en aktivitetsplan för tävlingar, där det ska bland 

annat ska framgå vad förtjänsterna från arrangerade tävlingar ska gå till. Styrelsen 

beslutar att Ulrika Brün som ett första steg medverkar vid ett hästägarmöte för att 

förklara varför vi arrangerar tävlingar och konsekvenserna av att sluta med det. 

§ 9 Övriga frågor 

Fabiola och Ulrika har kollat upp olika alternativ gällande profilprodukter till 

föreningen. Vi diskuterar frågan vidare och tar hjälp av hästägarna för att hitta bra 

produkter som medlemmarna vill använda. Fabiola frågar Anette Svensson om hon 

är intresserad av att hjälpa till. 

Styrelsen beslutar att vi köper in färg för att måla om containern och det skjul som 

fyrhjulingen idag står i.  

Bromsarna på fyrhjulingen är trasiga och styrelsen är överens om att de måste lagas 

omedelbart. Dessutom blir avgasröret väldigt varmt och bör eventuellt kylas eller 

täckas över. Ulrika kontaktar Mattias som får titta närmare på det. 

Stallet behöver målas om och Maria Anderot har i uppgift att kolla upp olika 

alternativ. Fabiola kontaktar henne för att se hur det går. 

Lasse kollar upp alternativ för gödseltransporterna för att få ner kostnaderna. 

Lasse ser tillsammans med Mattias över det trasiga golvet i domartornet innan 

dressytävlingen den 31/8.  

Lasse stämmer av med Kenneth och Tommy om deras fortsättning i styrelsen. Vill de 

avgå kontaktas valberedningen för att hitta ersättare. 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte blir måndagen den 8 september klockan 18.00 i Fagereke.  

§ 11 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Birgit Bäck Persson 


