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Styrelsemöte 2014-10-13 

Närvarande: Ulrika Brün, Fabiola Jansson, Maria Anderot, 

Lasse Norén, Birgit Bäck Persson, Maria Roth 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Fabiola Jansson valdes till justerare för mötet. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Ulrika gick igenom föregående mötesprotokoll, som godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget 29 272 kronor på kontot. New Body-försäljningen gav en 

förtjänst på 4551 kronor. Fabiola har även fakturerat kommunen 3000 kronor för 

Götes vatten. 

 

Tidigare har ridhusavgiften för de uppstallade hästägarna dragits en gång per år. 

Fabiola föreslog att istället bocka av lite varje månad för att vi i tid ska kunna bilda 

oss en uppfattning om hur stallet ligger till rent ekonomiskt. Styrelsen godkände 

förslaget och beslutet börjar gälla efter årsskiftet.  

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 85 medlemmar.  

§ 6 Nytt uppstallningsavtal 

Från hästägarna har det kommit en synpunkt gällande det nya uppstallningsavtalet. 

De önskar två månaders uppsägningstid istället för en för att få mer tid på sig att 

välja in en ny hyresgäst. Styrelsen tycker att det är ett bra förslag. 

Det reviderade uppstallningsavtalet skickas ut till styrelsen för justering och 

godkännande. Beslut om nytt uppstallningsavtal kommer fattas via mail. 

§7 Arrendeavtalet 

Sedan 2008 har vårt arrendeavtal med kommunen löpt med ett år i taget. Fabiola har 

varit i kontakt med kommunen och tillsammans har de tagit fram ett förslag på ett 

avtal som istället löper med tre år. Styrelsen godkände förslaget som börjar gälla 

2015-03-01.  

§ 8 Ny hemsida 

Maria R är klar med den nya hemsidan. Samma adress som tidigare gäller, det vill 

säga fagereke.se. En utbildning kommer att hållas för dem som har behov att lära sig 

hur hemsidan fungerar. 
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§ 9 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

 Tävlingssektionen 

Madelene Blomkvist kommer att ta över som ordförande (sammankallande) 

för tävlingssektionen. Ulrika kommer sitta kvar och även Felicia Hjelm har 

sagt att hon vill gå med. 

 

Hästägarna föreslog under sin planeringsdag att arrangera en Pay & Jump i 

slutet av varje månad. Styrelsen gillar förslaget och tävlingssektionen tar med 

sig frågan. 

 

Några av hästägarna har visat intresse för att anmäla ett lag till 

dressyrallsvenskan i vår. Styrelsen beslutade att föreningen i så fall kan stå 

för lagavgiften, som är ungefär 400 kronor per tävling.  

§ 10 Övriga frågor  

Maria Anderot kommer att beställa nya lås till boxdörrarna, liknande dem som finns 

på Evidensia i Kalmar. De kostar 150 kronor styck och 11 styck behövs. Hästägarna 

får sedan hjälpas åt att sätta upp dem.  

Hästägarna har fixat en kostnadsfri genomgång av ventilationen i stallet. 

Genomgången visade att det på sommaren kan behövas en fläkt för att få runt luften 

bättre, men att det på vintern är bra klimat i stallet. 

Styrelsen önskar att alla som är missnöjda med något i stallet eller på anläggningen 

tar detta direkt med någon i styrelsen, istället för att prata med andra om det. Det blir 

onödig ryktesspridning och det är lätt att saker missuppfattas.    

Styrelsen pratade om gödselhanteringen och om det går att sätta någon typ av lock, 

presenning eller tak över containern för att undvika en extra kostnad på grund av 

nederbörd. Vi fortsätter att fundera.  

Vi har fått en förfrågan om det gamla domartornet kan användas som hösilagehus. 

Styrelsen anser att det är i för dåligt skick och föreslog därför att det istället borde 

plockas ner och slängas.  

Fyrhjulingen fungerar inte och skulle förmodligen behöva servas. Jennie och Karin i 

stallet har fått i uppdrag att ta reda på alternativ.  

Stallet är i behov av ommålning. Nu är det för sent, men styrelsen kommer kolla upp 

olika alternativ inför våren. Maria R ska till en början prata med Jennie Lindqvist om 

ifall Flügger Färg kan hjälpa till.  
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§ 11 Nästa möte 

 Nästa möte blir måndagen den 3 november klockan 18.00 på Telecenter.  

§ 12 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice ordförande Ulrika Brün  Justerare Fabiola Jansson 

 


