
 

Styrelsemöte 2017-03-16 

Närvarande: Therese Hultgren, Ida Strand, Gunilla Frööjdh, Emma Fallemark, Fabiola 

Jansson, Jennie Lövgren 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Ida Strand valdes till justerare för mötet. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

§ 4 Ekonomi 

Fagerekes ekonomi är stabil. 

§ 5 Medlemmar 

Vi är för närvarande 48 ST medlemmar. 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 

Hagarna. 

Frågan var om vi i styrelsen tycker att dom ska gå vidare med att utöka hagen vid 

paddocken och söka större arrende, vi i styrelsen tycker att det är okej och ett bra 

initiativ. 

Hagen vid ridhuset tycker stallägarna är underminerad och olämplig, vi ska kolla 

på detta och se vad som behövs att göras och på vilket sätt det går att få iordning 

på hagen och vad det skulle kosta vi återkommer med svar på detta. 

Hagen vid paddocken ska även den kolla över om den behöver dräneras och om 

det behövs läggas på nått slags material, vi återkommer med svar om detta. 

 

 



Paddocken. 

Frågan gällande paddocken om det är fel på dräneringen då den blir 

översvämmad och oanvändbar vid mycket nederbörd, vi avvaktar och har lite 

koll på den och tar upp frågan igen. Nu när den kommer sladdas oftare kan vi se 

hur den ser ut tills nästa möte och diket kan vi rensa vid städdagen. 

Ridhusschemat 

Frågan om hoppning på onsdagar ojämnvecka, Gunilla kollar med Ullis om 

ridhuset schemat och om den behöver uppdateras. 

Boxarna 

Frågan om utbyggnaden av box 7 och 8, vi beslutar att vi tycker att dom får 

återkomma med förslag hur detta ska göra och pris på denna ombyggnad. Men 

förslaget ger vi ett okej till och tycker att detta kan göras under sommaren när 

stallet är tomt. 

Frågan om ett dokument som kan användas vid intervjuer vid 

boxplatsansökningar ska vi kolla på och se vad kan ta fram återkommer till 

boxplatsanvarig. 

   

Tävlingssektionen 

- 

 

Ungdomssektionen 

- 

 

   

 

 

§ 7 Övriga frågor 

 Vi ska se vad vi kan göra för att få flera tävlingsryttare till klubben. 

  

 Cafeterian behöver rustas upp med ommålning och ny matta, Fabiola har    

 ansvaret för detta. 

  

 Vi kommer bjuda in tävlings och ungdomssektionen till nästa möte 

 



§ 8 Nästa möte 

 Nästa möte blir torsdagen den 20 april i Fagerekes lokal. 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Therese Hultgren 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 Ordförande Gunilla Frööjdh   Justerare Ida Strand 

 

 

Åtgärdslista 

Nr Beskrivning Planerat 

beslut/klart 
Stängd 

1 Utbyggnad av ridhus. Jobbar med finansieringen. Vilande tills 

vidare 
 

2 Speglarna i ridhuset. Inväntar hjälp av uppsättning och transport Vår 2017  
3 Golvet i cafeterian och ommålning Vår 2017  

4 Kolla vad vi kan göra för att få flera tävlingsryttare Pågående  

    

    

 

 


