
 

Styrelsemöte 2016-11-23                                 

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

§ 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. Vid försäljningen av kryddor så fick vi en vinst på 

8000 kronor. Offerter kommer att tas in för ommålning av taket inne i stallet och för 

nytt golv i cafeterian. 

 Ridhusavgifter för 2017 – Halvår höjs till 700 

  Månadsavgiften höjs till 300 

  Helårsavgiften blir densamma som året innan 

§ 5 Medlemmar 
Vi är idag 92 st medlemmar.  

§ 6 Rapporter och skrivelser från:  

Hästägarna 

  Spån 

Frågan om Fagereke kunde tänka sig att köpa in spånbalar kom upp igen och 

styrelsen vägde för och nackdelar och kom fram till att det blir för mycket jobb. 

 Ridhusschemat 

En fråga om man får ha bommar på marken vid vanlig ridning kom in till 

styrelsen. Ja det får man om det är OK för dem som rider eller om du är ensam i 

ridhuset. Är det någon av dem som rider som inte tycker det är OK så måste man 

respektera detta. 

 

Tävlingssektionen 

- 

Ungdomssektionen 

  - 

  



 

§ 7 Övriga frågor 
  Info på hemsidan 

Viktigt att vi får ut information om vad som händer i föreningen i god tid. Ex 

vid inställda träningar. 

  Avgifter 2017 

Nytillkommande som löser det nu får rabatt för resten av året och även för 

2017. 

  Dikesrensning 

   Vi kommer att dika ur vid paddocken under 2017 för att få en bättre 

avrinning. 

 

§ 8 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 23 januari klockan 17.00 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  



 

 


