
 

Styrelsemöte 2016-10-06                                 

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

Ulrika Brün, Karin Striegel. 

§ 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 
Fagerekes ekonomi är stabil. Den lokala dressyrtävlingen genererade en intäkt på 

3470 kronor. 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 76 st medlemmar.  

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 

  Spån 

Inkommit önskemål om att föreningen ska köpa in spånbalar under vintern för att 

spånet i spånhögen blir blött och fryser till is. Styrelsen beslutade att hästägarna 

får själva köpa in spånbalar om de vill ha det. För att få det fraktfritt behöver det 

köpas 15 pallar och då måste frågan om förvaring lösas. 

Tävlingssektionen 

- 

Ungdomssektionen 

Planerar en resa till Boda Borg 

§ 7 Övriga frågor   

Ridhusschema 

Det framkom att ridhusschemat inte stämde då vissa tränare bytte vecka. Det 

åtgärdas och hoppning sätts mellan kl 10-18 på tisdagar jämna veckor. 

  



 

Ansökningar 

Det har inkommit en fråga om hur man söker en boxplats hos Fagereke 

Ryttarförening. Ansökan lämnas till Jolin Knutström, som är ansvarig för detta. 

Därefter röstar hästägarna fram ett förslag bland de sökande. Deras förslag lämnas 

vidare till styrelsen som godkänner den sökande. 

 

 Nya ridvägar 

Anna och Fabiola deltog på ett möte med Tekniska kontoret där det pratades om nya 

ridvägar. Ambitionen är att ridvägarna kommer att bli klara under 2017. 

  

 Belysning 

För att spara el så fördes diskussioner om att belysningen till sadelkammare, 

foderförråd och höskulle ska vara styrd av rörelsedetektor/timer.  

 

§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 3 november klockan 18.00 i Fagerekes 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. 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  

 

 


