
Protokoll styrelsemötet 20200812 

Närvarande: Anna Samuelsson, Cathrine Hilmersson, Ola Jonsson Susanne Jonsson och 

Tina Hultgren 

Frånvarande: , Madelene Forsell, Matilda Syrén& Monika Hällmar 

§1 Mötets öppnande 

Val av justerare för 

mötet 

Tina 

Hultgren 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§4 Senaste mötesprotokoll 

Justeringar gjordes vid § 10, angående våra projekt 

med gödselplattan och paddocken. 

§5 Ekonomi 

Kassören rapporterar att den ekonomiska statusen 

är god. 

Dock ser föreningen det viktigt att fylla stallet med 

hyresgäster, så ny annonsering ska ut om lediga boxar. 

COVID -19 

-Planscher och anvisningar finns uppsatta på anläggningen om hur 

vi förhåller oss på vår anläggning. 

-Anslag på läktaren finns så att publiken inte sitter nära varandra. 

-Vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. -Handlingsplan finns på hemsidan och FB. 

Medlemmar 88 medlemmar 12 

augusti 2002 §8 Rapporter och 

skrivelser från: 

Hästägarna 

Inga inkomna rapporter eller skrivelser 

Medlemmar 

Önskemål från medlem att utöka föreningens arrangerade träningar 

med en hopptränare. Alltså Peter Ottosson och Ramona Svensson 

kommer att ha varannan vecka, dvs. ingen utökning av 

träningstimmar på våra anläggningar. Förslaget bifalles av 

styrelsen. Susanne tar kontakt med Paula Stahre som ansvarar för 

hoppträningarna. Information kommer till våra medlemmar 

kommer på Fagerekes Facebook och hemsida. 

§9 Sektionsrapportering 

Tävlingssektionen 

Pay and jump 22 augusti är struken. 



Ponnyallsvenskan i hoppning 16 augusti kommer 

föreningen att arrangera. 

Ungdomssektionen 

Ingen rapportering 

Pågående projekt 
Paddock — För en kortare och snabb insats så budgeterade 
föreningen 15 000 kr som skulle användas till att köpa in sand och 
pinnflis. Dock blev det behov av mer sand, så slutsumman blev 23 
375 kr. En utvärdering kommer att göras när utesäsongen börjar gå 
mot sitt slut i år. Madde ansvarar och sammankallar. Bil. 1 
 

— Det behövs en utökning av storleken på gödselplattan då det, 

just nu, är svårigheter vid lämning och tömning. Bil. 2 

Övriga frågor 

Vatten och avlopp — Föreningens barack kommer att kopplas på det kommunala 

avloppet. Kommunen kommer att börja gräva och jobba med det efter 13 

september. 

Medlemsenkäten — 2 punkter som kom upp var underlaget och att det var; 1) 

Det var mycket inbokat i ridhuset på vinterhalvåret. Att få bättre ridmöjligheter 

i ridhuset under vinter kräver mer planering. Anna sammankallar till ett möte 

med de som ansvarar för tränarna på vår anläggning 2)Underlaget i paddocken 

var hårt och där har vi under sommaren gjort åtgärder på som ska utvärdera 

senare i höst/vinter. 

Ett bonussystem på göromålen i vår förening? Styrelsen tänker vidare. 

Åtgärdslistan 
Vad behöver åtgärdas Beskrivning Vem ansvarar Kostnad Åtgärdat 
Gödselpatta Behöver utökas Tina 

Stallets skick 

Underhåll sarg 

5000  

Harven Nya harvpinnar Ola 2000 kr Juli 2020 
Belysningen i ridhuset Hög elförbrukning Anna & Ola  Vi släcker en lamprad 

i 
Eleffektiviseringsprojekt  ridhuset, som en liten 

åtgärd. 
Belysning i stallet  Hög elförbrukning Anna & Ola 

Eleffektiviseringsprojekt 
Underlag paddock  Förbättra underlaget Madde & projektgrupp 23 375 kr Juli 2020 Premiera 

licensryttare Fortsatt arbete HT 2020 

Nästa möte: 2 september 18:00 

Mötets avslutande 

Ordförande Anna Samuelsson  

               
Sekreterare Susanne Jonsson  Justerare Tina Hultgren 

 

 


