
Styrelsemöte 2014-12-01  
Närvarande: Ulrika Brün, Fabiola Jansson, 

Maria Roth, Lasse Norén. 

 

§ 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 26 465 kr på kontot. 

 

Endast fyra stallhyror har kommit in för november månad. Det har varit 

problem/fördröjning vid banköverföringar den senaste tiden så förmodligen beror det 

på det.  

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 87 medlemmar. 

§ 6 Virus i stallet  

På grund av virus i stallet är anläggningen stängd, och har varit det under ett antal 

veckor. Styrelsen skulle vilja kompensera de som betalat anläggningsavgift men inte 

kunnat nyttja ridhuset under perioden. Fabiola undersöker möjligheterna. 

 Maria uppdaterar den beredskapsplan som finns i stallet. Där ska det tydligt framgå 

hur ett virus eller liknande smitta ska hanteras. I fortsättningen önskar styrelsen till 

exempel en skriftlig rekommendation från veterinär innan beslut om stängning av 

anläggning tas, för att bättre kunna motivera beslutet om det skulle bli diskussioner.  

§ 7 Gödselhanteringen 

Styrelsen har varit i kontakt med både KSRR, GDL och kommunen men får inga 

klara besked om hur gödselhanteringen kommer hanteras eller vad kostnaden blir. 

Lasse bjuder in samtliga aktörer till en gemensam diskussion. 

§ 8 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

 

Några av hästägarna verkar inte ha fått information om att stallhyran ska 

börja betalas i förskott vid årsskiftet, därför beslutar styrelsen att erbjuda 

hästägarna möjlighet att betala av januarihyran under tre månader. 



  

Hästägarna har länge framfört önskemål om ett spjut eller liknande att flytta 

hösilagebalar med. Fabiola kollar om Anna Samuelsson kan ta sig an 

uppgiften att hitta ett spjut tillsammans med sin pappa, som har erfarenhet av 

traktorer. 

 

 Tävlingssektionen 

 

Inga rapporter eller skrivelser. 

§ 9 Övriga frågor  

 Olycksfallsförsäkring 

Fabiola har fått material från Svenska Ridsportförbundet om en kollektiv 

olycksfallsförsäkring som börjar gälla vid årsskiftet. Det innebär att alla medlemmar  

i föreningar anslutna till Sv RF kommer att omfattas av en olycksfallsförsäkring via 

sitt medlemskap. Kostnaden är 45 kronor per medlem och år.  

 Fyrhjulingen 

Fyrhjulingen är fortfarande inte helt okej. En lampa som indikerar att motorn är för 

varm tänds redan vid start. Det påverkar inte funktionaliteten, men vi kan aldrig veta 

om motorn verkligen blir överhettad. Jennie Lindqvist ska kontakta ett företag i 

Svalliden som eventuellt kan fixa det. Ullis kollar med Jennie om hur det går. 

 Datum för årsmöte 

Styrelsen har bestämt datum för årsmötet. Det blir söndagen den 22 februari klockan 

15.30 i Fagereke. Vi kommer bland annat behöva diskutera nya stadgar och 

medlemsavgift för 2016.  

 Trasig varmvattenberedare 

Varmvattenberedare i omklädningsrummet har gått sönder. Lasse kollar om han kan 

fixa en ny. 

 Trasig vägg i spånskjul 

Bakväggen i spånskjulet är trasigt. Vi avvaktar tills trycket mot väggen minskar för 

att se vad som behöver göras. 

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 12 januari klockan 18.00 på Börje Svenssons åkeri. 

§ 11 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice ordförande Ulrika Brün  Justerare Fabiola Jansson 


