
 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte i Fagereke Ryttarförening 

Datum: 31 mars 2021, 19:00 Mötet hölls digitalt via Teams 

Deltagare:  Ola Jonsson, Susanne Jonsson, Cathrine Hilmersson, Thomas 

Pettersson, Hanna Haglen-Steirud, Fredrik Rydersten, Kenth Fransson 

Anette Pettersson, Linn Pettersson 
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1. Justerare för mötesprotokollet 

Fredrik Rydersten 

 

2. Dagordningspunkter att specifikt beröra 

- Fortsättning på de uppstartade diskussionerna om underlagen på ridbanorna. 

- Covid -19 och EHV-1 

- Allmänna avstämningspunkter 

  

3. Föregående protokoll 

Senaste styrelsemötesprotokollet från den 10de mars var utskickat som ett draft. Ska 

godkännas. Inga ytterligare synpunkter inkom. 

 

4. Allmänt  

Corona håller oss alltjämnt i ett hårt grepp och det är viktigt att hålla ut och försöka 

leva upp till de rekommendationer som finns. Vi tvingas också återigen ställa in 

aktiviteter. Vi behöver upprätthålla planeringen av kommande tävlingar och aktiviteter 

dels för att upprätthålla engagemanget och dels för att vara förberedda när 

restriktionerna släpps.    

 

5. Föreningens ekonomi & administration 

Föreningens ekonomi är god. I dagsläget har föreningen fakturor till ett belopp av ca 

14 000 kronor som ligger till betalning inom den närmaste månaden.  

 

Hanna ombesörjer så att föreningen kan göra inköp hos Granngården.  

 

Ansökan för kommunens anläggningsbidrag är inskickad. 

 

Hittills har 78 medlemmar betalat medlemsavgiften för 2021. Beslutades att lägga ut 

en påminnelse på hemsidan om att betala in medlemsavgiften och att påminna att 

medlemskapet för familj från och med i år kostar 800 kronor enligt beslut på årsmötet 

2020. En påminnelse behövs också om att alla medlemmar ska skicka in namn och 

personuppgifter till Susanne så att vi kan upprätta medlemsförteckningen på 

Idrottonline. Susanne fixar information på hemsidan. 

I några fall har endast förnamn angivits på inbetalningen. Förutsättningarna för 

medlemskap i föreningen diskuterades också.  

 

6. Förbundsinformation & utbildningar 

Förbundsstämman är den 8e maj. Ola deltar, stämman hålls digitalt och det finns 

möjlighet för flera att delta. Ola har inloggningsuppgifter. 

 

Nedanstående utbildningar är aktuella i närtid. Alla ombeds fundera på om man har 

möjlighet att delta då områdena är aktuella och viktiga för oss. 
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Utbildningar som är aktuella: 

- Styrelsens ansvar – Särskilt i Covid 19-tider, utbildningen ges digitalt den 13e april 

kl 18.00 till 21.00. Anmälan stängs den 8e april, Anmäl till Ola senast den 6e april. 

Anmälda i dagsläget: Ola. 

 

- Hållbar sponsring, Utbildningen ges digitalt den 6e maj kl 18.00 till 21.00. Anmälan 

stängs den 3e maj. Anmäl till Ola senast den 30e april. 

Anmälda i dagsläget: Fredrik, Ola. 

 

7. Viruslägen 

Covid -19 

Vi följer de restriktioner som FHVM och Ridsportförbundet har för Coronaviruset.  

 

I ridhuset gäller begränsningar på läktaren och varje ekipage tillåts endast ha en (1) 

medhjälpare.  

I stallet finns anslag om hur många som får vistas i respektive utrymme för att minska 

risken för smittspridning.. 

En generell uppmaning om att ”hålla en hästlängd” gäller på anläggningen. 

 

EHV-1 

Vi fortsätter med de restriktioner som jordbruksverket och ridsportförbundet satt upp 

avseende EHV-1 viruset. Vi omprövar beslutet igen senast den 30 april. Ännu inget 

rapporterat fall i vårt närområde. 

Ola uppdaterar de anslag som satts upp dels i ridhuset och dels i stallet. Det är viktigt 

att vi alla hjälps åt att förhindra att smittan kommer till oss och att vi gör de åtgärder vi 

kan för att förhindra en eventuell smittspridning. 

Kläder och täcken ska inte tas med in i ridhuset utan lämnas utanför. Bordet innanför 

dörren till ridhuset tas bort. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att vi gör dessa åtgärder för att så långt som möjligt 

undvika att behöva stänga anläggningen för utomstående människor och ekipage. 

 

8. Sektionsrapportering 

- Ungdomssektionen 

Linn P berättade att den Pay & jump som var inplanerad i april är inställd på grund av 

Corona. 

Styrelsen ber Linn att ungdomssektionen undersöker möjligheterna till att hålla en 

kurs för ”grönt kort” för de som är intresserade.   
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- Tävlingssektionen 

Linn E hade fått sent förhinder till mötet.  

De nya hindren som inköpts har kommit hem. Dressyrtävlingen som var inplanerad till 

den 1a maj är inställd på grund av Corona. 

Styrelsen uppmuntrar tävlingssektionen att fortsätta arbetet med planering för 

kommande tävlingar för att på så sätt upprätthålla engagemanget när väl 

förutsättningar för tävling ges. 

 

9. Rapporter & skrivelser 

- Medlemmarna 

Inget har inkommit från medlemmar sen senaste styrelsemötet. 

 

- Hästägarna 

Inget har inkommit från hästägarna sen senaste styrelsemötet 

 

10. Återkoppling från föreningsfunktionerna 

Vi börjar så smått etablera dessa funktioner i föreningen för att tydliggöra föreningens 

organisation och för att göra det lättare för alla medlemmar att till exempel hitta någon 

att prata med avseende en specifik fråga. Tanken är även att funktionerna ska kunna 

hantera de dagliga frågställningar och behov som uppstår i föreningen. De områden 

som funktionerna representerar är inget nytt utan ett sätt att tydliggöra var ett visst 

område hanteras och drivs.  

  

- Stallvärden 

Cathrine och Fredrik undersöker om det finns ett eventuellt läckage på brandposten i 

stallet vid gödseldörren. 

Samtliga boxar är uthyrda. En uppdaterad lista till sadelkammaren för de uppstallade 

önskas. Ola uppdaterar och sätter upp en uppdaterad lista. 

 

- Ridbanevärden, Fredrik Rydersten 

Fredrik berättade om det möte som hölls som ett uppstartsmöte för en kommande 

ridbanefunktion. Mötet hölls på ridhusplanen den 13e mars för att också jobba vidare 

med den motion som inkom till årsmötet avseende sladdningen av ridhuset. Fredrik 

kommer att jobba vidare med att skapa en grupp som gemensamt kan hjälpas åt med 

att sköta våra ridbanor. 

 

Fredrik tog även upp behovet att komplettera ridbanorna med material. Ridhuset 

skulle behöva en komplettering av sågspån och ridbanan ute skulle behöva ytterligare 

pinnflis. Fredrik undersöker hur mycket som skulle vara lämpligt att lägga på och tar 

fram ett pris. 
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Uteridbanan kommer nu också att börja harvas regelbundet. Det dröjer dock lite innan 

bevattningen kommer att sättas på för att minska risken för att något fryser sönder om 

det blir några kalla nätter. 

 

- Träningsvärden 

Anette tar kontakt med de som håller i olika träningar för att stämma av statusen och 

vilka tränare som är aktuella under våren. Anette stämmer även av hur ridhusschemat 

bäst disponeras. 

 

11. Pågående projekt 

I nuläget finns inga beslutade projekt som pågår. 

 

12. Övriga punkter 

- Elkostnaden för föreningen under den gångna vintern, när det varit mörkt och även 

rejält kallt under vissa perioder, har resulterat i höga elkostnader. Ola påbörjar en 

inventering för att se vilka förbrukare som finns och på sikt föreslå eventuella 

förbättringsmöjligheter. 

 

- Cathrine och Ola har fortsatt dialog med kommunen för att försöka göra något åt de 

översvämningar som uppstår i hagen och på ridbanan. I närtid planeras för ett möte på 

plats i anläggningen för att återigen påtala problemen som uppstår med allt vatten som 

kommer från naturreservatet och rinner ner över vår anläggning. Fredrik tog även upp 

att det varit mycket vatten i sjukhagarna när snön smälte och det regnat kraftigt. 

 

- Styrelsen planerar för att under våren genomföra en planerings och utvecklingsdag 

för styrelsen. Susanne tar kontakt med RF-Småland för att undersöka möjlighet till 

lämpligt upplägg. 

 

13. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor från tidigare möten, bilaga 1, diskuterades.  

  

14. Nästa möte: 

Nästa möte hålls den 28e april kl 19.00 via teams. Susanne kallar. 

 

 

____________________  _______________________ 

Ordförande Ola Jonsson  Sekreterare Susanne Jonsson 

 

 

_________________________ 

Justerare Fredrik Rydersten 


