
Styrelsemöte 2015-04-20 
Närvarande: Lars Norén, Maria Anderot, Ulrika Brün,  

 Fabiola Jansson, Karin Striegel 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Fabiola Jansson valdes till justerare för mötet. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll  

 Lasse gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. 

  

§ 4 Ekonomi 

 Det finns idag 28 683 kronor på kontot. 

 

§ 5 Medlemmar 

 Medlemsantal: 47 st.  

 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Vad ska vi göra åt underlaget på ridbanorna? Våra egna ryttare löser 

anläggningskort på ORK. Styrelsen svarar att vi får ge det en chans nu när vi 

har fungerande maskiner för att kunna sladda ordentligt. Ingen åtgärd utöver 

regelbunden sladdning är aktuell i dagsläget. 

 

 Tävlingssektionen 

Tove Freij och Felicia Hjelm får behörighet att registrera tävlingar i TDB. 

Ulrika Brün lär upp dem. 

 

 Ungdomssektionen 

§ 7 Eltråd till hagarna 

 Vivi har kollat vad det skulle kosta att byta eltråden i hagarna. Oklart om det gäller 

båda hagarna eller bara valackshagen. Beslut tas på nästa möte. 

 

§ 8 Ommålning av stallet 

Fått en offert på 22 000 kr inkl moms. Vi avvaktar svar från kommunen angående 

investeringsbidrag innan beslut tas i frågan. 

  



 

§ 9 Containern till spån 

En begagnad kostar ca 30 000 kr och en ny kostar ca 60 000. Lasse undersöker om vi 

kan bli sponsrade med en container.  

 

§ 10 Valberedning 

Paula Stahre tackade nej. Karin frågar Joline. 

 

§ 11 Traktorn  

Vi behåller traktorn till frågan om spåncontainer är löst. 

 

§ 12 Övriga frågor 

 Önskar samarbeta mer med Lilla Fagereke. Vi bjuder in dem på fika där alla får 

möjlighet att framföra sina idéer på hur vi kan samarbeta mera. 

 

 En generell påminnelse till hästägarna att vara noggranna med att skriva upp antal 

spånkärror samt vad man köper på kredit i cafeterian. 

 

§ 13 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 18 maj klockan 18.00 på Telecenter. 

  

§ 14 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Lars Norén   Justerare Fabiola Jansson 


