
Styrelsemöte 2015-05-02 
Närvarande: Fabiola Jansson, Veronica Alm, Paula Stahre, 

 Gunilla Frööjdh, Karin Striegel, Ulrika Brün 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

§ 2 Val av justerare för mötet 
 Ulrika Brün valdes till justerare för mötet.  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§ 4 Ekonomi 
I dagsläget har föreningen cirka 49 000.  

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 69 st medlemmar. 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 

Maja Lind undrade om hon kan hyra ut sin box i andra hand. Det går bra för 

styrelsen. Maja måste se till att det är ok med hästägarna. Maja är ansvarig 

för boxen även om hon hyr ut den. 

 

Tävlingssektionen 

Önskemål om tävlingsschabrak till licensryttarna. Beslut togs att köpa 

schabrak för 250 kr/schabrak. Är det någon som vill ha ett annat schabrak än 

det som erbjuds skaffar man det själv och får ersättning från föreningen med 

max 250 kr. Föreningen fixar brodyr.  

 

Det efterfrågas att låta hindren stå kvar i paddocken efter en Peterträning och 

det bestämdes att de står då från onsdag kväll till fredag kväll kl.18.00. De 

som nyttjar möjligheten att hoppa ska vara med och plocka ner hindren. 

Gunilla är ansvarig för att detta sköts. 

 

Tävlingssektionen fick i uppdrag att räkna ihop och tvätta av allt 

hindermaterial i trä som vi har och sen lägga ut det till försäljning för att 

kunna köpa in mer nytt hindermaterial i plast. 

 

Ungdomssektionen 

Den 4 juni är det planerat en barnens dag i Fagereke med flera aktiviteter. Vi 

hoppas på fint väder och mycket barn. 

  



 

§ 7 Övriga frågor   

Speglar 

Eftersom vi inte kan bygga ut ridhuset i år så planeras det nu för att få upp 

speglarna. Gunilla sammankallar en arbetsgrupp som ska leda jobbet. Paula 

kollar runt efter tips och råd hur vi ska sätta upp dem på bästa sätt. 

 

Paddocken 

Vi behöver se över paddocken och dess underlag då det har visat sig vara 

djupt vid bokstaven E. Ett förslag är att lägga på mer stenmjöl så det sätter sig 

igen. 

 

§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 13 juni klockan 18.00 i Telecenters lokal. 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Paula Stahre  Justerare Ulrika Brün 

 

Åtgärdslista 

Nr Beskrivning Planerat 
beslut/klart 

Stängd 

1 Utbyggnad av ridhus. Jobbar med finansieringen. Höst 2016  
2 Speglarna i ridhuset.  Sommar 2016  
3 Hindermaterial. Räkna igenom och se hur mycket trämaterial vi har och 

sälja av detta. 
Juni 2016  

 

 


