
Styrelsemöte 2015-03-25 
Närvarande: Lars Norén, Veronica Alm, Maria Anderot, Ulrika Brün,  

 Fabiola Jansson, Stefan Jansson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Ulrika Brün valdes till justerare för mötet. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll  

 Lasse gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. 

  

§ 4 Ekonomi 

 Det finns idag 23 957 kronor på kontot. 

 

§ 5 Medlemmar 

 Medlemsantal: 43 st.  

 

§ 6 Gödselhanteringen 

 Avtalet med Åke Ljungqvist har sagts upp då vi har hittat en billigare lösning, som 

innebär en större container som vi bara behöver tömma cirka en gång i månaden. 

Detta kostar då cirka 3100 kr per tömning. 

 

§ 7 Boxplatsansökan 

 Inga lediga platser. 

§ 8 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Önskemål om att laga varmvattensberedaren. Lasse fixar att någon åker och 

kollar om den går att laga. Om inte så kan Stefan få tag på en mindre modell 

för runt 3000 kronor. Toaletten verkar inte vara så svårt att fixa. Maria A har 

varit under och kollat.  

 

 Tävlingssektionen 

Vi har nu en domare till dressyrtävlingen. Den är även fullbokad. 40 st 

anmälda. 

 

 Ungdomssektionen 

De har frågat om de får cirka 200 kronor för att handla påskpynt till 

påskhoppningen. Styrelsen sa ja, men i första hand får de försöka ta med 

hemifrån. 



 

§ 9 Nyhetsbrev 

 Maria R fick ett ja till att starta ett elektroniskt nyhetsbrev för våra medlemmar.  

 

§10 Ommålning av stallet 

Vi inväntar prisförslag för att se vad det kommer att kosta. Fabiola ska kolla med 

kommunen om vi kan få bidrag till målningen. 

 

§11 Containern till 4-hjulingen 

Vi bestämde att behålla containern och laga taket samt måla om den. Stefan och Vivi 

fixar taket och Vivi ska kolla om färg till den. 

 

§12 Container till spånet 

 Lasse kollar vad en container kan kosta. 

§13 Föreningslyftet 

Maria R har erbjudit sig att spåna på en bidragsansökan och hon fick styrelsens 

godkännande. 

 

§14 Valberedning 

Maria R kan tänka sig att vara med men vill inte vara själv. Maria A ska kolla med 

Paula Stahre om hon kan tänka sig att vara med. 

 

§15 Traktorn  

Vi säljer traktorn. Karin har fått ett bud från en som är intresserad. Stefan kollar om 

vi kan få ett högre pris för traktorn. 

 

§16 Övriga frågor 

 Vivi skulle vilja byta ut eltråden i hagarna. Hon kollar upp vad tråd skulle kosta. 

 

§ 17 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 20 april klockan 18.00 på Telecenter. Maria A tar med fika. 

  

§ 18 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Lars Norén   Justerare Ulrika Brün 


