
 

Styrelsemöte 2016-09-08                                 

Närvarande: Paula Stahre, Veronica Alm, Fabiola Jansson, Gunilla Frööjdh, Jennie Lövgren. 

§ 1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

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

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§ 4 Ekonomi 
Fagerekes ekonomi är stabil. Box 8 har nu tagits bort enligt önskemål från hästägarna 
och Fabiola räknar ut vad höjningen kommer att bli per box och kvadratmeter. 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 75 st medlemmar.  

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 

Mindre hagar 
Flera hästägare har kommit in med skrivelse angående mindre hagar med färre 
hästar i och en del vill ha sin häst ensam pga skaderisken. Styrelsen lämnar 
tillbaka detta med svaret att hästägarna får komma överens mellan sig själva. 

Spån 
Det har kommit förslag på att köpa in spån på bal då det lösa spånet fryser på 
vintern. Hästägarna undrar om det är något föreningen kan köpa in och de betalar 
precis som vanligt fast då per bal istället för kärra. Jolin har kollat lite angående 
priser och det bestämdes att styrelsen kollar vidare lite. Alternativet är att 
hästägarna köper in pallvis själva. 

Tävlingssektionen 
Vi hade besök av tävlings- och ungdomssektionen som uppdaterades oss lite om 
vad som är på gång.  

Tävlingsschabraken 
När schabraken kom tillbaka så upptäcktes det att trycket delvis inte syns under 
en del sadlar. Måste reklameras. Återkommer om detta. 

  



 
Clinic 
Vi hoppas kunna ha en clinic framöver. Vi vill gärna ha in förslag från 
medlemmarna vilka föreläsare de skulle vilja ha.  
 
Lag 
Det planeras för att vi ska kunna ha lokala dressyr- och hopplag. Vi har väldigt 
många duktiga ryttare nu bland våra medlemmar, både dressyr och hopptalanger. 

 
Ungdomssektionen 
Här kommer det många intressanta evenemang framöver. Först ut är hösthoppet 
9/10 sen rullar det på med Halloween, Jul och även lite annat kul. 

§ 7 Övriga frågor   
Paddocken vid E 
Det verkar som att underlaget vid E i paddocken har satt sig så det är inte så löst 
där längre. Utvärderas vidare.  

 
§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 6 oktober klockan 18.00 i Fagerekes lokal. 

§ 9 Mötets avslutande 

 
 

 

______________________________ 

Mötessekreterare Veronica Alm 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

 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. 
  

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 Underlaget 
bättre. 
Väntar 
med 
åtgärd. 

5 Bevattningen av paddocken måste fixas och även se över i ridhuset Nov 2016  
6 Tävlingsschabraken Okt 2016  
 

 


