
Styrelsemöte 2016-06-13 
Närvarande: Fabiola Jansson, Veronica Alm, 
 Gunilla Frööjdh, 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 
Vi hade en lyckad Pay & Jump den 5 juni vilket gav oss en intäkt på cirka 6000 
kronor. Barnens dag inbringade cirka 600 kronor och vårt gamla hindermaterial gav 
oss en intäkt på 6000 kronor.  

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 70 st medlemmar. 

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 
Separat el till stohagen är önskvärt då strömstyrkan i staketet är dålig. Det 
beslutades att alla hästägarna ska gå igenom hagarna och rensa bort allt som 
ligger på tråden och även se till att stängslet inte sitter i något träd. Detta görs 
för att kunna mäta hur mycket el som kommer ut till hagarna. 
 
Alla ser till att tömma och skura sina boxar nu under sommaren när det är 
tomt. Vid behov så ska det också målas. 
 
Tävlingssektionen 
Tävlingsschabraken hämtas nu på onsdag så ni som har beställt kan hämta 
dessa från och med torsdag.  
 
Nu när det gamla materialet är sålt så är tanken att vi ska köpa in mer. 
Tävlingssektionen tittar på detta tillsammans med Karin och/eller Paula. 
 
Ungdomssektionen 
Den 4 juni anordnades Barnens dag vilket var uppskattat trots att vädret inte 
var med oss. Många barn passade på att få en ansiktsmålning. 
Ponnyridningen är alltid ett trevligt inslag vilket många barn vill göra. Vi 
tackar dem som ställde upp med sina ponnyer och hästar. 

  



 

§ 7 Övriga frågor   
Salta ridbanorna 
Vi har beställt salt för att kunna salta våra ridbanor. 
 
Bevattningen i paddocken 
Tyvärr så släpper skarvar och slangar vid bevattningen. Det har tittats på 
några andra lösningar än det vi har idag. Ett kostnadsförslag ska tas fram 
innan beslut tas. 
 
Bevattning i ridhuset 
Bevattningen räcker inte ända fram till mitten av ridhuset så kontakt tas med 
företaget som vi har köpt bevattningsanordningen av för att diskutera hur 
problemet kan åtgärdas. 
 
Paddocken 
Vi ska lägga krut på att harva och vattna varje dag i paddocken för att få till 
underlaget ännu bättre. 
 
Funktionärer 
OKG vill att vi ställer upp med 10 stycken funktionärer vid Colorsplash som 
går av stapeln den 24 september. Uppdraget innebär att vi ska bemanna de så 
kallade färgstationerna där vi ska slänga färg på loppets deltagare. 
 

§ 8 Nästa möte 
Nu tar styrelsen lite sommarledigt men vi är alltid tillgängliga på telefon eller 
mail. 

§ 9 Mötets avslutande 

 
 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

ViceOrdförande Gunilla Frööjdh  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 Klar 

 
4 Paddocken måste fixas vid E då det är för mjukt där Okt 2016  
 

 


