
Styrelsemöte 2015-01-15  
Närvarande: Ulrika Brün, Birgit Bäck Persson, 

Maria Roth, Lasse Norén. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Birgit valdes till justerare för mötet.  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Ulrika gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget 37 699 kronor på kontot.  

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 5 medlemmar. 

§ 6 Gödselhanteringen 

Lasse har pratat med Åke Ljungqvist (Lunkan) som tar över gödselhanteringen från 

och med 19 januari. Oskarshamns kommun har inga synpunkter på vilka 

gödselplattor vi använder så länge vi upprättar ett avtal med Lunkan. Två tömningar 

med KSRR/GDL har bokats in under januari. Föreningen tar den extra kostnaden för 

dessa tömningar. Framöver behöver tömning av Lunkan bokas in minst två dagar i 

förväg.  

§ 8 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

 Tävlingssektionen 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

§ 9 Övriga frågor   

 Sponsringsavtalet med OKG 

Fagereke har blivit beviljade 8000 kronor i sponsormedel av OKG. Ullis skriver ett 

sponsoravtal. 

 Olycksfallsförsäkring  

Styrelsen diskuterade Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring som 

började gälla vid årsskiftet, huruvida den är obligatorisk eller ej. Är den obligatorisk 

bör eventuellt medlemsavgiften korrigeras till nästa år. Kostnaden för försäkringen är 

45 kronor per medlem och år. Styrelsen läser på om försäkringen till nästa möte. 



 Nya stadgar 

Föreningens stadgar behöver uppdateras. Styrelsen lägger ut ett förslag på hemsidan 

inför årsmötet som medlemmarna får läsa igenom.  

 Swish 

Ullis föreslog att Fagereke borde skaffa Swish. Det skulle underlätta vid exempelvis 

tävlingar, för att de tävlande och andra besökare ska slippa ha med sig kontanter. 

Föreningen skulle i så fall få ett eget "swishnummer", inget mobilabonnemang krävs. 

Vi avvaktar tills Fabiola är tillbaka innan beslut fattas.  

 Grönt kort-kurs 

Vi har fått ett önskemål om att arrangera en Grönt kort-kurs. De personer som 

föreningen utbildat som provledare vill ha ersättning för att hålla en sådan kurs. 

Styrelsen avvaktar för att se hur stort intresset för kursen är och funderar på ifall det 

är läge att eventuellt utbilda nya provledare som i fortsättningen kan ställa upp ideellt 

för föreningen.  

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 9 februari klockan 18.00 på Börje Svenssons åkeri. 

§ 11 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice ordförande Ulrika Brün  Justerare Birgit Bäck Persson 


