
Styrelsemöte 2015-02-09  
Närvarande: Ulrika Brün, Birgit Bäck Persson, 

Maria Roth, Lasse Norén, Fabiola Jansson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Fabiola valdes till justerare för mötet.  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Ulrika gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget cirka 40 000 kronor på kontot.  

 

Ungdomssektionen önskar att få ett litet bidrag från föreningen för att starta upp 

verksamheten, exempelvis för priser och material till de första aktiviteterna. 

Styrelsen godkänner detta. 

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 12 medlemmar vid månadsskiftet januari/februari. 

§ 6 Gödselhanteringen 

Lunkan har börjat hämta vårt gödsel, men styrelsen är inte helt nöjda med hur det ser 

ut utanför stallet med gödslet på plattan. Det såg mycket trevligare ut med container. 

Fabiola har därför återigen varit i kontakt med GDL om priset. Enligt dem finns det 

större containers på 12 kubik, och då kan det räcka med en tömning i månaden. GDL 

återkommer med fler förslag och priser.  

§ 7 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

 Tävlingssektionen 

Ullis letar domare till den lokala dressyrtävlingen i början av maj.  

§ 8 Övriga frågor    

 Olycksfallsförsäkring  

Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring började gälla vid årsskiftet och är 

obligatorisk för alla anslutna föreningar. Kostnaden för försäkringen är 45 kronor per 

medlem och år, därför bör medlemsavgiften korrigeras till nästa år. Maria informerar 

om försäkringen på hemsidan. 



 Grönt kort-kurs 

Det blir ingen Grönt kort-kurs eftersom våra provledare är upptagna. 

 Medlemskap 

Det är många som fortfarande inte har betalat medlemsavgift, trots att de t ex rider i 

ridhuset. Fabiola sätter  upp en påminnelse i ridhuset om betalning av medlemskap 

och anläggningskort. Maria lägger ut en påminnelse på hemsidan. Medlemskapet 

måste vara betalt för att försäkringen ska gälla. 

 Snöröjning 

Lasse sköter snöröjning på vägarna runt stallet i utbyte mot ett anläggningskort.  

 Spånet 

Vid senaste spånleveransen fick vi mestadels kutterspån. Fabiola ringer och kollar 

varför.  

 Traktorn och fyrhjulingen 

Traktorn är i dåligt skick och vajern är trasig. En ny vajer är beställd. Styrelsen har 

betalat ut 1200 kronor för ett spjut som fortfarande inte har kommit. Lasse kan hjälpa 

oss med hösilagehanteringen tills vidare.  

 Topplockspackningen på fyrhjulingen är trasig och ska lämnas in på reparation igen. 

Önskemål om att köpa en ny fyrhjuling finns och styrelsen diskuterade om samma 

sak kommer att hända med en ny fyrhjuling - att underhåll och service inte sköts som 

det ska. Någon måste ha ansvar för att detta blir gjort - men vem? 

 Anställa vaktmästare? 

Svårigheterna med sladdningen ledde styrelsen in på en diskussion om allt arbete 

som hästägarna förväntas göra och som skapar irritation och dålig stämning i stallet. 

Det är tunga, tidskrävande jobb och många känner att de inte alltid kan eller hinner 

hjälpa till. En hästägare har föreslagit en höjning av stallhyran i utbyte mot att 

föreningen timanställer en person som kan agera lite vaktmästare och sköta underhåll 

av anläggningen, ex sladdning, kratta kanter, måla, snickra, utföra enklare 

reparationer och så vidare. Styrelsen tycker att det är en intressant idé och skulle vilja 

veta vad övriga hästägare tycker, om de skulle vara beredda att betala lite extra för 

att få denna typ av tjänst. Maria och Ullis tar upp detta på nästa hästägarmöte.  

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte är årsmötet den 22 februari klockan 15:30 i Fagereke.  

§ 11 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice ordförande Ulrika Brün  Justerare Fabiola Jansson 


