
Styrelsemöte 2016-01-26 
Närvarande: Fabiola Jansson, Ulrika Brün,  
Veronica Alm, Karin Striegel, Stefan Jansson 
 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av justerare för mötet 
 
 Fabiola Jansson valdes till justerare för mötet. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
 

Ulrika gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes av styrelsen. §6, 
skrivelsen från hästägarna om utbyggnaden av ridhuset är inte stängd så den flyttas till 
åtgärdslistan. 

§ 4 Ekonomi 
 

I dagsläget har vi 46 584 kr på kontot.  

Arbetet med bokslutet pågår för fullt. 

Vi kommer att söka bidrag från Föreningssteget/Attraktiva Oskarshamn. Vi har några 
medlemmar som har erbjudit sig att hjälpa till med att formulera en ansökan. 

Fabiola har bokat ett möte med SKB för att se om de kan tänka sig att sponsra oss. 

§ 5 Medlemmar 

 Vi har 25 st medlemmar. 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

 Hästägarna 
 Finns det någon försäkring mot stöld?  

Svar - Föreningen har en försäkring som täcker stöld om det är låst. Om någon glömmer 
att låsa t ex till sadelkammaren och sadlar blir stulna täcker inte försäkringen. Styrelsen 
kollar upp vad som gäller om vi använder sadellås till varje sadel. 
 
Hästägarna kommer att lämna in förslag på vilka frågor de vill ska vara med i 
boxplatsansökan. 

  
  



 
 Tävlingssektionen 

Svenska ridsportförbundet har beslutat att det måste finnas en överdomare på alla lokala 
dressyrtävlingar. Tidigare har domaren kunnat vara även överdomare. Det innebär en 
ökad kostnad för oss som anordnar tävlingar och vi tvingas höja startavgifterna som följd. 
 
Till vår lokala dressyrtävling den 29 maj är Jennie Kjellgren bokad som domare och 
Marianne Wallin bokad som överdomare. 

 Ungdomssektionen 
 Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 
 
§ 7 Boxplatser 
 
 Karin Striegel och Veronica Alm har sagt upp sina boxplatser. Maja Lind har erbjudits 

och accepterat Karins plats. Hon flyttar in 1 mars 2016. 
 

Hästägarmötet har beslutat och lämnat önskemål till styrelsen att inte ta in någon ny 
hyresgäst i box 7 (Veronicas plats).  
 
Madde Blomkvist har lämnat ett önskemål om att bygga om box 7 och box 8 till en enda 
stor box och flytta sin häst från box 4 till den nya 7/8. 
 
Styrelsen har fått förfrågan från Karin Striegel om hon kan få tillbaka sin box eftersom 
Nuit inte blev såld. Styrelsen svarar att Karin får fråga alla hästägarna om det är OK att 
hon får tillbaka sin box innan beslut fattas i frågan. Det skulle i så fall innebära att box 7 
blir kvar och någon/några hästar får byta box så vi säkerställer att alla hästarna står i 
boxar som är tillräckligt stora enligt gällande regler. 

§ 8 Ridhus 
 
 Vi har saltat i ridhuset eftersom det har dammat så mycket. Resultatet blev bra. 
 
 Vi har fått en offert från Temahallen på att förlänga ridhuset med 20 meter. Det har även 

kollats upp vilken dokumentation som behövs för att söka bygglov. Då detta visar sig 
vara en mycket större apparat än vad vi först trodde så har styrelsen beslutat att vänta 
med beslut till hösten. Under tiden jobbas det bla med att söka bidrag, sponsorer och 
förbereda dokumentationen för att ha så mycket underlag som möjligt när beslut ska 
fattas. 

  



 
§ 9 Övriga frågor 
 
 Speglarna till ridhuset har kommit. Det behöver dock göras lite förberedelser innan vi kan 

sätta upp dem.  
 
 Traktorn har fått nya batterier då de gamla var helt slut. 
 
 Fabiola vill bli avlastad med administrationen i Idrott online. Ulrika frågar Johan 

Petersson om han kan hjälpa till. Johan får även frågan om han kan tänka sig att återuppta 
månadsbreven. 

 
§ 10 Nästa möte 
 
 Årsmöte den 21 februari och den nya styrelsen får själva välja datum för nästa möte. 

 
§ 11 Mötets avslutande 

 

 

 

___________________________                __________________________ 

Vice ordf. Ulrika Brün                                  Justerare Fabiola Jansson 

 

Åtgärdslista 

Nr Åtgärd Ansvarig  Planerat beslut Planerat klart 
1 Utbyggnad av ridhus Hela styrelsen Hösten 2016  
     
 


