Karlskoga ridklubb

PROTOKOLL,
STYRELSEMÖTE
2021-03-03

Styrelsemöte
Datum: 2021-03-03
Nr.1 - 2021

Deltagande:

Styrelsen: Ulrika Sjövall, Daniel
Haettman, Susanne Elfstrand, Linnea
Borg, Mimmi Karjalainen, Sophie
Floman, Carina Morello Högberg, Lotta
Klaw Lindstedt
Personal: Ulrika Westin (30 min)

Ärende

Ansvar/beslut

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna

§2 Val av justerare

Lotta Klaw Lindstedt

§3 Ridskolan och stallet

Vi har ont om hästar, läget är tufft. Figaro
har börjat gå lektioner. Joggi och Valle är
halta. Clabbes knöl är under kontroll men
läget är osäkert. Brandy fungerar bra än
så länge, hon är här på prov och har inte
börjat gå lektioner än.

Sommarläger har efterfrågats – hästläget
gör det osäkert.

Daniel H. registrerar och
informerar

Föreningen behöver registrera alla
uppstallade hästar, hos Jordbruksverket
senast 1 april.
§4 Privatstallen

En boxplats ledig och en häst är på väg
in.
Förslag: gemensamma möten för alla
privatryttare/ägare på anläggningen.

§5 Anläggningen

Lagningen/fyllnaden av ”hålet” i gamla
ridhuset sägs ha ”luckrats upp”.

Daniel H. kollar upp

LOVA-bidrag. Utredning ang. fosfor i
Kilstabäcken har gjorts. Ansökan har
gjorts för ett projekt genom Luleå
tekniska högskola som görs för att
undersöka fosforhalten i hagarna, vilket
ska läggas till grund för LOVA-bidraget.
Detta kommer innebära att vissa ytor i
hagarna kommer behöva mockas under
en tid. Vi väntar på svar.
§6 Försäljning/bidrag

Just nu säljer vi Newbody (till 15 mars)
och Tulpankungen, vilket än så länge ser
ut att gå bra.

§7 Ekonomi

Läget ser okej ut. Vi har börjat komma
ikapp sedan kvarkan. Överskott har nu
kunnat börja läggas undan på sparkontot.
Kostnaden för vikarier tas upp.
Emma har gått ner något i tid, Jonna har
tagit över hennes torsdagslektioner.
Bristen på hästar gör att vi har svårt att få
till ridgrupper, framför allt på lördagar.
Sponsring tas upp. Förslag diskuteras och
ska utredas vidare.

§8 Cafeterian

Pausad pga Covid-19

Vi ska försöka undvika
vikarier för stallarbete.

§9 Aktiviteter

Öppen banhoppning helgen v. 9, vilken
blev fullbokat på en gång. Glädjande!
Aktiviteter för barn diskuteras, och
samarbete med ungdomsgrupp (Linnea
S.) Förslag: Mimmi K. kan vara en länk
mellan ungdomsgruppen och styrelsen
och att fler kan hjälpa till med att anordna
ex. rykttävlingar.

§10 Ungdomsgrupp

-

§11 Tävlingssektion

-

§12 Personal

-

§14 PR/information

-

§15 Övrigt

Ansvarsområden inom styrelsen
diskuteras.
Ansvarsfördelning mellan styrelse och
personal ska utredas.

Styrelsen ska tillsammans
titta på alternativ

Det ska arbetas för en bättre gemenskap
och förtroende i föreningen.
Förslag på nytt bokningssystem för
bokning av ridhusen diskuteras. Detta
förslag ska utredas och testas.

Daniel H. och Linnea B.
ser över bokningssystem

Extra allmänt möte för ändring av
stadgar: sön 11/4 kl. 11.00
Allmänt möte angående ridhusen sön
11/4 kl. 11.30
§16 Nästa möte

Styrelsemöte för behandling av
inkommen motion och ansvarsfördelning:
7/3 kl. 14.00- 15.30
Ordinarie styrelsemöte 31 mars 18.00

§17 Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande avslutar mötet.

Linnea Borg

Justerare:

Lotta Klaw Lindstedt

