
Styrelsemöte 2014-11-03  
Närvarande: Ulrika Brün, Fabiola Jansson, Birgit Bäck Persson, 

Maria Roth, Lasse Norén, Maria Anderot 

§ 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 30 418 kr på kontot. 

 

Under oktober månad drogs pengar för bland annat New Body-försäljningen, spån, 

höhäckar, harvning av ridhus och datorprogram (hemsidan). Därav ett minusresultat 

denna månad. 

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 85 medlemmar. 

§ 6 Nytt uppstallningsavtal  

Det nya uppstallningsavtalet godkändes av styrelsen och Maria R kommer att dela ut 

dessa till de uppstallade hästägarna för underskrift.  

§ 7 Gödselhanteringen 

En av hästägarna har fått ett samtal från Oskarshamns kommun angående 

gödselhanteringen. Kommunen kommer lämna över sophanteringsverksamheten till 

KSRR vid årsskiftet. KSRR kommer inte att kunna hantera vårt gödsel som tidigare, 

utan vi behöver hitta en annan lösning. 29 december gör kommunen sista tömningen. 

Styrelsen önskar få en skriftlig uppsägning från kommunen och även vidare 

rekommendationer. Ulrika tar kontakt med dem.  

§ 8 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

 Tävlingssektionen 

Vi har ansökt om två lokala dressyrtävlingar nästa år, 3 maj och 6 september.  

 

Madde och Karin planerar för Pay & Jump, eventuellt blir det en sista helgen 

i november. 



§ 9 Övriga frågor  

 Ulrika har fått en fråga från en av hästägarna om föreningen skulle vilja köpa in 

eluppvärmda vattenbaljor, en till stohagen och en till valackhagen. Just nu finns inga 

pengar till detta, men styrelsen har inget emot om hästägarna själva köper in baljor 

och installerar dem.  

 Fyrhjulingen är på service i Bockara. Vi har fått låna en fyrhjuling under tiden.  

 De nya låsen till boxdörrarna är beställda och på väg.  

 Veronika vill bygga om ena väggen i box 7, eftersom hennes shetlandsponny inte ser 

ut. Styrelsen godkänner detta under förutsättning att hon återställer boxen vid en 

eventuellt flytt.  

 Fabiola har varit i kontakt med jägaren Bo Österlund angående problemet med 

vildsvin runt om stallet. Han var medveten om problemet och kommer ta tag i det 

efter älgjakten. 

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 3 december klockan 18.00 på Telecenter AB.  

§ 11 Mötets avslutande 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice ordförande Ulrika Brün  Justerare Fabiola Jansson 

 


