
Styrelsemöte 2015-04-11 
Närvarande: Fabiola Jansson, Veronica Alm, Paula Stahre, 

 Gunilla Frööjdh, Karin Striegel 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

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

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med ett litet tillägg angående 

stöldskydd av sadlar. Det har tagits fram lite fler förslag som man kan titta över. 

§ 4 Ekonomi 
I dagsläget har föreningen cirka 30 000. 2-dagars Pay and Ride och Pay and Jump 

drog in 4540 kr. 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 68 st medlemmar 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

• Hästägarna 

En fråga om att fräscha upp staketen runt hagarna kom upp. Det beslutades 

att respektive hage går runt och kontrollerar och skriver upp vad som behövs 

till varje hage. 

• Tävlingssektionen 

Det planeras för en träningshelg med hoppning en dag och dressyr en dag. 

• Ungdomssektionen 

Nu är sista prova på ridningen gjord för den här terminen och detta har varit 

enormt lyckat. Många barn har kommit för att prova på och det fanns även 

vuxna som ville prova. Håll utkik på vår hemsida och även på Facebook för 

mer aktiviteter. 

§ 7 Övriga frågor   

� Ridhus 

Vi fick avslag från Attraktiva Oskarshamn om pengar till att bygga ut 

ridhuset, men vi ansöker igen nästa år. 

� Hindermaterial 

Det finns en planering för att investera i mer hindermaterial ex. hinderstöd 

och infångare. Idag använder vi de nya hindren endast vid tävlingar och 

externa träningar. Meningen är att vi ska ha tillräckligt med hindermaterial så 

att alla medlemmar (även de som inte är med på träningar/tävlingar) ska 

kunna använda nytt och fräscht hindermaterial. 

  



 

� Löshoppning 

Tyvärr har vi fått ta bort möjligheten att löshoppa i ridhuset då det förstör 

underlaget som inte har satt sig tillräckligt mycket för att klara den belastning 

som löshoppningen utgör. 

� Longering 

Vid longering så måste man kolla med alla som är i ridhuset om det är ok att 

man är där inne och longerar samtidigt som de rider. 

� Extra årsmöte 

Vi kommer att ha ett extra årsmöte 2/5 kl. 19.00 i Fagerekes barack pga att 

vår nuvarande ordförande avsäger sig sitt uppdrag. Alla är välkomna. 

 

§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 2 maj klockan 20.00 i Fagerekes barack. 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Vice Ordförande Paula Stahre  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. 

  

 

 


