
Styrelsemöte 2014-09-08  
 

Närvarande: Mattias Pettersson, Fabiola Jansson, Ulrika Brün,  

Birgit Bäck Persson, Maria Roth, Lasse Norén, Kenneth Erlandsson 

§ 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 godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget 21 185 kronor på kontot. 

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 82 

 

För att få rida på anläggningen krävs det att man är medlem i Fagereke 

Ryttarförening. Under mötet beslutade styrelsen att man kan få ”prova på”-träna två 

gånger innan man betalar medlemsavgiften. Prova på gäller endast för träningar som 

arrangeras av föreningen.  

§ 6 Sponsoransökan OKG 

Fabiola föreslog att vi borde söka sponsring från OKG. Mattias skickade en 

sponsoransökan i april men har inte fått svar. Maria kollar upp detta med Henrik 

Eriksson som är sponsoransvarig på OKG. 

§ 7 Rutiner för uthyrning och uppsägning av boxplats 

Birgit efterlyste rutiner för uthyrning och uppsägning av boxplatser. Styrelsen vill 

veta vilka som säger upp sig och varför, och påminner därför ordförande om att han 

måste föra informationen vidare när han har tagit emot en uppsägning. Uppsägningen 

måste vara skriftlig. 

 När det gäller uthyrning av lediga boxplatser beslutade styrelsen att hästägarna först 

ska lämna ett gemensamt förslag på vem de tycker ska få den lediga platsen. Därefter 

ska styrelsen godkänna förslaget innan hästägarna erbjuder personen platsen. 

§ 8  Genomgång av hästägarkontrakten 

Styrelsen konstaterade att hästägarkontrakten behöver uppdateras och bokade därför 

in ett separat möte för att gå igenom detta. Mötet äger rum tisdagen den 16 

september klockan 18.00 i Fagereke.   

  



§ 9 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Hästägarna har vid ett möte diskuterat stallmiljön och ventilationen. Några av 

hästarna har börjat hosta och hästägarna tror att det kan ha med en dålig 

stallmiljö att göra. De önskar bjuda in en ”expert” som kan gå igenom 

stallmiljön och ge förslag på förbättringar. Maria Roth undersöker vem man 

kan anlita och vad det i så fall skulle kosta.  

 

 Tävlingssektionen 

En lokal dressyrtävling arrangerades i Fagereke den 31 augusti. 

 

Tävlingssektionen planerar att arrangera en Pay & Jump den 5 oktober. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Styrelsen beslutade under mötet att det från och med nu endast ska finnas en 

valackhage, en stohage, två sjukhagar och en konvalescenshage. Detta ska föras in i 

hästägarkontrakten. C-zar får gå kvar i konvalescenshagen så länge ingen annan häst 

behöver den mer.  

Mattias meddelade under mötet att han vill avgå från sitt styrelseuppdrag. Fabiola 

och Ulrika kollar upp om och hur detta kan lösas. Mattias sitter kvar tills vidare. 

Tommy och Kenneth kommer att sitta kvar i styrelsen. 

Mattias och Mackan har förberett för installation av belysning i paddocken. Fabiola 

ringer till LR-Installation för att få en tids- och kostnadsuppskattning för återstående 

arbete.   

En rättelse från föregående mötesprotokoll: Vi fick köpa Tommy Nilssons två 

höhäckar för totalt 1000 kronor, inte 1000 kronor styck som vi skrev i protokollet.   

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte blir måndagen den 6 oktober klockan 18.00 på Telecenter.  

§ 11 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Mattias Petersson  Justerare Ulrika Brün 


