Extra styrelsemöte den 8/10 kl. 19.00 i klubbstugan.
Namn
Therese Boberg

Uppdrag
Ordförande

kallad
X

Robert Carlsson
Ingrid Wahlström
Fanny Lind
Anders Wihlborg
Hans Engvall
Karin Ernemar
Marie-Louce Carlsson
My Åberg
Sofia Engvall
Sissie Bjerenius

Vise ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
US- ledamot
US- suppleant
Adjungterande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Närvarande
X

Ej närvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 75. Godkännande av dagordningen
§ 76 Info från ordförande:
§ 77 Ordförande berättade att arbetet med lösdriften har startat.
Styrelsen är inte eniga om beslutet att bygga lösdrift är fattat i styrelsen eller inte.
Några anser att beslutet är taget på styrelsemöte 13/8 §8.
Andra menar att beslutet inte är taget av styrelsen utan menar att det var en önskan från
stallmötet och att styrelsen beslöt att avvakta byggandet.
Ordförande har fått information om virkeskostnad 10 748 kr, varav Edvardssons Bygg
sponsrar med 3 000 kr. Kommunen har beviljat 5 050 kr i investeringsbidrag.
Den beräknade kostnaden skulle då bli 2 700 kr för byggmaterialet.
Ordförande skickade ut ett SMS till styrelsemedlemmarna 30/9 med information om att en
häst i stallet hade fått hosta/astma och behövde gå i lösdrift för att kunna vara kvar på
Grännalogen. Ordförande frågade via SMS hur vi ställde oss till byggandet av lösdrift och
fick positiva svar.
Flera ledamöter har tolkat SMS ´et som en förfrågan och inte som ett styrelsebeslut. Flera har
också ställt frågor kring lämplighet (oro för den sanerade hussvampen), ekonomiskt underlag
och genomförandeplan.
Några menade att stallchefen har delegation på 5 000 kr och att dessa använts till inköp av
byggmaterial.

My och Ingrid reserverar sig mot beslutet och menar att så stor förändring/byggnation måste
diskuteras, att ekonomiskt underlag och att genomförandeplan ska finnas och att beslut ska
fattas av styrelsen vid sittande möte innan arbetet får påbörjas.
Den totala kostnaden blir också större än de 5 000 kr som stallchefen har delegation på.
Beslut: att lösdriften ska färdigställas.
§78 Fråga gällande ändrad avgift för häst i lösdrift.
Beslut: att ändra kostnaden för lösdrift till 500 kr/mån, plus 100 kr till Roland.
Att kostnaden för gödseltömning är för två hästar är detsamma som för en box, tre hästar
ska betala för två boxar.
§ 79 Fråga gällande vattentunna i lösdriften.
Diskussion att lösdriften behöver Termotunna och att det är mest lämpligt att köpa en ny.
Beräknad kostnad ca 3 500 kr.
Beslut: att köpa ny termotunna till lösdriften, ca 3500 kr
§80 El-arbeten i lösdriften.
Vissa el-arbeten kommer att behöva göras för att lösdriften ska kunna tas i drift.
Beslut:
att Anders ber om kostnadsförslag från Assarssons.
Dessutom finns behov av traktorgrävare för att forsla in grus som underlag i lösdriften.
Ev kan My hjälpa till och låna en traktor med skopa att forsla gruset med.
§ 81. Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordförande:

Ingrid Wahlström

Therese Boberg

Ledamöter:
My Åberg ………………………………………………………………….
Fanny Lindh…………………………………………………………………
Anders Wihlborg…………………………………………………………….
Hans Engwall………………………………………………………………..
Sofia Engwall……………………………………………………………..
Sissi Bjerenius…………………………………………………………………

