
Styrelsemöte 2015-02-26 
Närvarande: Ulrika Brün, Karin Striegel, 

Fabiola Jansson, Lars Norén, Veronica Alm 

Stefan Jansson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 Ulrika valdes till justerare för mötet.  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Lasse gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. 

§ 4 Ekonomi 

Det finns i dagsläget ca 40 000 kronor på kontot.  

§ 5 Medlemmar 

Medlemsantal: 37 medlemmar. 

§ 6 Gödselhanteringen 

Vi har fått en offert från Thunbergs där vi kan få hyra flak som dom hämtar och 

lämnar. Dock kanske vi skulle ha eget flak. Lasse skulle kolla upp vad det kostar att 

köpa ett.  

§ 7 Boxplatsansökan 

 Vi har för närvarande 2 st som söker. Styrelsen har godkänt båda. 

§ 8 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

 Tävlingssektionen 

Ulrika letar domare till majtävlingen. 

§ 9 Olycksfallsförsäkring 

Avgiften har höjts så vi behöver höja medlemsavgiften men det blir inte i år men vi 

vädjar till våra medlemmar att dom som vill får gärna betala in höjningen redan i år. 

Vi behöver även en kontaktperson som kan fylla i alla papper vid en eventuell 

olycka. Ulrika anmälde sitt intresse för det. 

§ 10 Övriga frågor   

 Ulrika och Anna ska gå provledarkurs så dom kan hålla i grönt kort kurs. 

 Anna ställde frågan om vi skulle kunna sälja vissa saker vi har men inte 

använder.  Ex koner med bokstäver på. Vi kanske även skulle gå igenom och 



se om det finns  mer vi kan sälja. Styrelsen godkände det. Möjligheten att 

kanske kunna sälja traktorn finns. Vi måste då ha hjälp av Lasse att köra in 

spånet. Ulrika skulle dubbelkolla med Lasse. 

 Stefan skulle kolla möjlighet till container att ha spånet i som i Lilla Fagereke 

 Anna undrar även om det är någon av dom nya i styrelsen som vill gå kurs. 

 Vi bestämde också att det måste göras instruktioner för varje ansvarsområde. 

 Vi skulle behöva förslag på aktiviteter liknande barnens dag för att få in 

pengar till föreningen. 

  

   

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 25 mars klockan 18.00 på Telecenter. 

§ 11 Mötets avslutande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Lars Norén   Justerare Ulrika Brün 


