Protokoll från styrelsemöte måndagen 8/12 2014
Namn
Therese Boberg
Hans Engvall
Barbro Gunnarsson
Annika Lönnqvist
Åsa Claesson
Karin Sjögren
Jörgen Stoltze
Marie-Louice Carlsson
Sofia Engvall
Alicia Carlsson
Emma Burgman

Uppdrag
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
US- ledamot
US- suppleant
Adjungerande

kallad

Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ej närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X

§68 Val av justerare
• Hans valdes att justera protokollet
§69 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
• Inga kommentarer till fg protokoll
§70 Information/frågor – Stallet
• Vatten till vinterhagarna – Vi behöver 3 kärl, enligt uppgift kostar de 1900kr/st.
Styrelsen beslöt att de kan köpas in (ansvariga Karin och Barbro).
• Stallkö – Det är fullt i stallet och det finns en plats i lösdriften ledig. Vi har 6 i kö till
box, listan finns på vår hemsida, det uppkommer på styrelsens möte att Therese B
namn saknas, Barbro kollar med Ulrika.
• Lösdriften - vad ska vi göra? Karin och Barbro kommer att upprätta ett förslag för
lösdriftens framtid. Det är viktigt att vi ser över kostnaden i förhållande till
efterfrågan. För tillfället är det två hästar i lösdriften och vi har möjlighet att ta in tre
stycken.
• Gummimattorna- Karin har mätt och det visade sig att vi har för lågt i takhöjd för att
kunna lägga in mattorna. Sia tar fram nödvändig information så att Tisse kan lägga ut
annons på hastnet.se för försäljning av mattorna.

§71 Information/frågor – US
• Laserdom- US var på Laserdom den 6/12, 10 ungdomar deltog.
• Idrottslyftet 2014 – Mental träning, nytt namn på föreläsare är Andy Swärd, Sia
kollar upp och ger underlag till Sofia så hon kan lägga ut intresseförfrågan

§72 Information/frågor – Tävlingsgruppen
• KM Hoppning och KM Dressyr fick ställas in pg av för få anmälda.
• Ansökan för tävling i maj har lämnats till distriktet, tyvärr verkar tävlingarna kollidera
med Grankärrs dressyrtävlingar.
• Julklappshoppning i januari? Vem anordnar, tävlingsgruppen eller US?
§73 Pågående aktiviteter på anläggningen och i föreningen
• Pågående och utförda arbeten/aktiviteter av Roland – Till största del har Roland
jobbat med vinterhagarna under den senaste tiden.
• Förlängning av Rolands anställning, kontrakt, löneanspråk – Roland har framfört
önskemål om höjning av lön. Vi bör enligt avtal och rekommendation höja lönen varje
år den 1 april. Hur gör vi, ska förlängning av Rolands anställning ske? Emma kollar
runt kring hyresgästerna vad de tycker och tänker, därefter kommer styrelsen ta beslut.
Som anställningsformen ser ut just nu är det 2 månaders uppsägning ömsesidigt.
• Ekonomi, genomgång av nya rapporter - Annica har fått nya rapporter från vår
redovisningsbyrå. Efter styrelsens genomgång av rapporterna visar det sig att
insättning av sponsring från ICA (5000 kr) efter höstens inventering saknas,
Pay&Jump pengarna är inte insatta (Annica), vi bör göra avskrivningar på
boxrenoveringarna och det nya underlaget i ridhus och på ridbanan.
Annica som ska opereras i mitten av december tar i god tid kontakt med Ester så
justeringarna utförs innan årsskiftet.
• Belysning till vinterhagarna, stallet, anläggningen (utebanan)-Offerter från olika
elföretag håller på att inhämtas. I dagsläget finns två offerter och vi avvaktar tills den
tredje kommer in. Vi måste åtgärda lampor på utebanan, lysrörsarmaturer i stallet,
lamporna på logen, belysningen utanför stallet samt lampan på parkeringen.
• Ny stalldörr – Emma ber Roland att kolla upp det på torsdag 11/12.
• Stallchefer efter den 31/3 2015- Karin och Barbro har rollerna fram tom årsmötet,
vem tar vid sedan? Div uppgifter som fungerar dåligt i stallet är renhållningen i
spolspiltan, mockning på ridbanan och i ridhuset, helgschemats arbetsuppgifter utförs
inte alltid samt att det är inte tillåtet att i förväg paxa arbetsuppgifter.

§74 Övriga frågor
• Skrivelse från Åsa-se bilaga, efter genomgång visar det sig att det saknas specificerad
faktura för att styrelsen ska kunna ta ställning i frågeställningen.
• Grönt Kort Kurs- GBRF kommer tillsammans med RK Vista anordna kurs med start
i januari. Barbro och Helen Fred är ansvariga.
• Höjning av stallhyran - Ordförande ställde frågan om föreningen ska höja stallhyran?
Vi ligger väldigt lågt i förhållande till andra stall samtidigt som det är vår policy att ha
låg hyra så att hyran ska inte vara avgörande för ev hyresgäster att stalla in hos oss.
Styrelsen behöver ytterligare underlag för att kunna ta beslut i frågan.
• Datum för årsmötet - styrelsen beslöt att årsmötet ska hållas den 15/3 2015.
• Inventering inför årsbokslutet - Ulrika fixar allt som har med tävlingsgruppen
(rosetter, plaketter mm).
• Verksamhetsberättelse 2014- Emma tillsammans med Annica sammaställer Rolands
arbete, Stallcheferna tar fram uppgifter för stallet, samtliga lagledare sammaställer för
de olika serier som föreningen har deltagit i och ordförande sammanställer underlaget.
• Möte ang verksamhetsplan och budget 2015 – styrelsen kommer att ha ett möte som
enbart behandlar verksamhetsplan och budget för 2015.
• Verktyg/redskap Rolands arbete - det har visat sig att Roland använder mest sina
egna verktyg då han utför arbete på anläggningen. Styrelsen beslöt att föreningen
måste köpa in verktyg som ska finnas på anläggningen som Roland ska använda.

§75 Nästa styrelse möte
• Nästa styrelsemöte den 19/1 2015 kl 18.30

Vid protokollet

Barbro Gunnarsson

Justerare

Ordförande

Hans Engwall
Hans Engvall

Therese Boberg

