
Styrelsemöte 2016-03-10 
Närvarande: Gunnar Sköld, Ulrika Brün, Fabiola Jansson,  
Veronica Alm, Stefan Jansson, Paula Stahre, Gunilla Frööjdh 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

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

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Gunnar gick igenom föregående protokoll som godkändes med en ändring angående 
föreningens försäkring gällande stöld. Vi har idag ingen försäkring mot just stöld 
utan var och en måste se över sin egen hemförsäkring. 

§ 4 Ekonomi 
Det finns i dagsläget ca 47 000 kronor på kontot.  

 En bidragsansökan är inskickad till Föreningssteget/Attraktiva Oskarshamn. 

 Vi har mottagit sponsorpengar från SKB och OKG. 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 66 st medlemmar. 

§ 6 Rapporter och skrivelser från: 
 Hästägarna 
 Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 
 
 Tävlingssektionen 
 Det har kommit önskemål om att köpa in rosetter i andra färger och storlekar till 
 tävlingarna. Styrelsen vill att tävlingssektionen tittar på vad det kostar och hur många 
 det gäller och lämnar in ett förslag.  

 Våren firas in med en 2-dagars tävling den 2-3 april. Det blir dressyr på lördagen och 
hoppning på söndagen. 
 
Ungdomssektionen 
Det har anordnats en prova-på-ridning som blev mycket lyckad. Det blir fler 
prova-på-ridningar under våren. Det är för både vuxna och barn.  
 
Det kommer att anordnas en påskhoppning med pris för bästa utklädnad. 

 Ungdomssektionen vill veta hur deras ekonomi ser ut. Fabiola kollar upp det och 
återkopplar till dem. 



§ 7 Punkter från årsmötet 
 Klubbkläder:  
 Det finns önskemål om att föreningen ska stå för kostnaden av trycket. Styrelsen 

tittar på vad det kommer att kosta. Paula tar fram ett helt koncept som kommer att 
hänga i ridhuset. 

 
Foder:  

 Det är önskemål om att föreningen tar hand om inköp av foder som Paula Stahre har 
idag. Styrelsen beslutar att inte åta sig detta uppdrag. 

  
Billigare årsavgift:  

 Det kom förslag på att medlemmar som hjälper till på arbetsdagar och tävlingar 
skulle få rabatt på årsavgiften. Styrelsen tittar vidare på det om det är möjligt att 
kunna göra så. 

  
Spån: 

 Idag ser det ut som att föreningen går med vinst på spånkärrorna vilket inte är 
meningen. Styrelsen beslutar att Fabiola ska kontrollera detta och återkomma snarast. 

 
§ 8 Övriga frågor 
 Fyrhjulingen behöver servas. Gunnar tar fram förslag på vem som kan åta sig detta. 

 
Vi behöver ett spjut till traktorn. Gunnar hör sig för i frågan. 

  
 Förslag framfördes att ha en person som är ansvarig för att anslagstavlan i ridhuset är 

uppdaterad. Vi kommer också att sätta upp en förslagslåda i ridhuset.  
  
 Johan Petterson kommer att avlasta Fabiola med administrationen i idrott online. 
 
 Vi kommer att ha en arbetsdag den 28 mars för att se över anläggningen efter 

vintern. Annonserat om arbetsdagen på hemsidan, Facebook och anslag i ridhuset 
och stallet. 

 
 Sjögrens Brandskydd har kontrollerat att våra brandsläckare och nödutgångar 

fungerar som de ska. Vi fick godkänt med en anmärkning om att nödutgången i 
bortre änden på ridhuset är lite kärv. Det åtgärdas på arbetsdagen den 28 mars. 

 
 Vi inväntar beskedet på vår bidragsansökan till Föreningssteget/Attraktiva 

Oskarshamn innan vi sätter upp speglarna i ridhuset. Får vi bidrag till en utbyggnad 
av ridhuset sätts inte speglarna upp förrän ridhuset är klart. Om beskedet är negativt 
sätts speglarna upp snarast. Punkten flyttas till åtgärdslistan. 

 
Smålandsidrotten har kurser för ordförande, sekreterare och kassör under våren. 
Styrelsen beslutar att ett deltagande på dessa kurser är ok. 



§ 9 Nästa möte 
Nästa möte blir den 11 april klockan 18.00 på Telecenter. 

§ 10 Mötets avslutande 
 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 
 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Gunnar Sköld   Justerare Fabiola Jansson 

 

Åtgärdslista 

Nr Beskrivning Planerat 
beslut/klart 

Stängd 

1 Utbyggnad av ridhus. Jobbar med finansieringen. Höst 2016  
2 Speglarna i ridhuset. Inväntar besked på bidragsansökan ang utbyggnad av 

ridhuset innan de sätts upp. 
  

 


