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Styrelsemöte Hallsta Ridklubb, 2022-11-10  
 
Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, , 
Nora Åkerström, Linda Kohlén, adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Frida Häggström, Anna Blomstam, Michelle Tirroniemi, Anna-Karin Bouvin, 
Julia Hagström, Ellen Åkerström, Nora Gröhn, Katja Bergman 

 
§ 84 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  

  
§ 85 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

  
§ 86 Val av protokolljusterare  
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll.  

  
§ 87 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Byggt vidare på stängslet kring lösdriften   

• Kommit överens med leverantören om justeringen av belysning i gamla ridhuset, de 
kommer vecka 47 och åtgärdar belysningen 

• I nya ridhuset är underlaget uppfräst i och hyvlat så att det är jämnt, det ska fyllas på 
med mer material 

• Har tagit ut tvättmaskinen i gamla delen och hittat felet så den går ev att laga och 
återanvända i nya tvättstugan  

  
Plan för kommande period  

• Lägga in mer material i nya ridhuset  

• Installera kattluckor  

• Montera styrning till gödselrännan  

• Byta lager på motorn till ett av gödselbanden  

• Montera nya element i gamla lektionssalen  

• Se över vad som är kvar på stängslet till lösdriften  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Få ihop gräsklippare  

• Fortsätta se över vattenvagnen, snygga till den och få den tät  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, med ett riktigt räcke  

• Justera värmen i nya, då den idag är ojämn. Följa upp detta med BJ Värme  

• Ta in nya offerter på avfallshantering  
 
Övrigt 
Anläggningsgruppen är oroliga för hur det ska fungera på ridskolan utan vaktmästare, att det 
kommer bli en lång lista med uppgifter som måste tas om hand 
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b. Ridskola  
Summering   
Tyvärr har vår vaktmästare Tommy slutat, då vårt stöd till hans anställning “nystartsjobb” 
från Arbetsförmedlingen är slut. Tills vidare pusslar vi en del med nuvarande personal, men 
vi söker efter en ersättare och har kontakt med Arbetsförmedlingen.  
 
Fortfarande en del skador på hästarna, vilket gör att vi inte kan boka in igenridningar eller ha 
för mycket aktiviteter utöver ordinarie lektioner. Personalen ska analysera problemen med 
varför hästarna blir skadade så att vi kan förebygga och undvika detta framöver.   
 
Vi har haft 5-årskalas med tårtkalas i stallet - väldigt trevligt!  
 
Klubb- och lektionsmästerskap är genomförda med en hel del deltagare.   
 
I spöregn var vi på Westerqvarns julmarknad – trots det många som red. 
 
Plan för kommande period 

• Hitta lösning gällande vaktmästare  

• Jobba fram ett budgetförslag  

• Ha ponnyridning på julmarknaden vid Skantzen 3-4/12, ska också kunna sälja andra 
grejer 

• Marknadsföra julkurserna 

• Luciashowen är inplanerad till 9 december, Katja Bergman håller i den 
 

c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för september ligger på 501,9 tkr vilket är 33,7 tkr bättre än 
budget. På intäktssidan är det framför allt externa aktiviteter inklusive ponnyridningar samt 
hästförsäljningar och inte budgeterade bidrag som ligger till grund för en positiv avvikelse.  
 
På kostnadssidan har vi negativa avvikelser på ett relativt stort antal områden såsom tävling, 
personal, kraftfoder, veterinär, traktorreparation och -underhåll, strö, dyngtömning, el, diesel, 
IT.   
 
Räntan på föreningens banklån har nu höjts till 3,124%.  
 
Plan för kommande period   
Prognosticerat resultat 2022 är 746,3 tkr (-392,6 tkr utan bidraget från Arvsfonden), detta 
inkluderar försäljning av Dobbie. Likviditetsresultat: 700,9tkr (-438tkr utan bidraget från 
Arvsfonden).  
 
Planerade investeringar/större projekt resten av året  
Pågående  
Installation av Fibernätverk  
 
Ej påbörjat  
Hästar (ersättning av Zorro)  
 
Övrigt:  
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Budgetarbete kommer påbörjas i närtid.   
 

d. Tävling  
Summering 
Dressyrtävling genomfördes den 5-6 november 2022. Hopptävling är planerad till den 10-11 
december.  
 

e. HARKinsats   
Summering   
Har påbörjat försäljning av klubbkläder, har haft en försäljningskväll och en till planerad.  
 

f. Ungdomssektionen  
Summering 
Pysselstugan i oktober blev inställd på grund av för få anmälningar.  
 
Spökövernattningen gick bra. Det hade missats att städa på vinden i gamla stallet på grund 
av tidsbrist och kommunikationsbrist. För att undvika att detta händer igen ska det införas en 
checklista för aktiviteter.  
 
Fortsatt att samla in pant och medverkade på konferensen där vi fick lite tips av Sofia 
Lyckman (sisukonsulent) på hur vi kan arbeta med att effektivisera HARKUS styrelse. 
 
Plan för kommande period  
Vi har planerad pysselstuga den 13/11, för tillfället (måndag 7/11), få anmälda. Det ska 
marknadsföras igen på sociala medier och via mejl.  
 
Kommer att ha ett möte i november för att planera för aktivitet under jullovet samt arbeta 
med de punkter vi fått med oss från konferensen. 

 
g. Hyresgäster  
Ingen rapport.  
 

h. Webb och IT   
Summering   
Webben snart klar för lansering. Det som är kvar att lägga in som är viktigt är nyheter och 
kalenderhändelser för december och framåt. Detta behöver planeras ihop med Malin och 
övrig personal, Nora Å bokar in tid med Malin. Det återstår också lite pyssel med att samla 
ihop bilder och snygga till vissa sidor.   
 
Plan för kommande period  
Färdigställa och lansera webben.   
 
Installation av fibernät pågår – shacktföretaget har fått tillstånd från kommunen och kommer 
påbörja grävning från Energigatan vecka 46. 
 
 
Övrigt 
Det finns två möjligheter till supportavtal, gruppen vill ha lite råd om vilket vi ska sikta på.  

• Supportavtal med Sitevision, beställs separat och kostar 360 kr / månad.   
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• Support via Consid (IT-konsulter som byggt sidan) där ni kan ställa frågor och får svar 
inom 5 arbetsdagar mot en timdebitering på 1125 kr inkl moms, minsta debitering är 15 
minuter. 

Maria undersöker vad som ingår i supportavtalet med Sitevision och hur lång bindningstid 
det är på detta då det verkar mest intressant eftersom vi vill ha möjlighet att få support 
snabbt och det får inte riskera att dra iväg i pris.  
 

i. Sponsring 
Summering 
Ett företag i Kolbäck har tackat ja till paket 3.   
Nyhetsbrev är skickat till alla våra sponsorer, där vi även bett om nya loggor till nya webben.  
 
Nora, Michelle och Linda återrapportera att de har frågat varsitt företag om sponsring, några 
är intresserade men inga avtal skrivna än.   
 
Plan för kommande period.  
Ta fram en aktuell kalkyl gällande leasing/köp av B-kortsbil  
 

j. Försäljning 

Summering 
Inget särskilt att rapportera, ridgruppstävlingen pågår för fullt och det verkar gå bra med 
både kalendrar och Newbody. 
 

k. Uthyrning 

Summering 
Ny hyresgäst för kafét är klart, Michelle Tirroniemi, tar över från 1 januari 2023.    
 
Övrigt 

• Formalisera och marknadsföra uthyrning av gamla caféet som lokal för barnkalas 
(avvaktar renovering).  

• Ta fram och genomföra marknadsföringsplan (efter Corona). 

• Efterlyses intresserad att hålla i marknadsföring för uthyrning.  
 

l. Interiör   
Plan för kommande period  
Städdag 19 november med jultema, stallet ska julpyntas. Michelle efterlyser någon som kan 
hjälpa till att hålla i den.  
 

§ 88 Arbetsmiljö, säkerhet och trygghet 
Ytterligare en stalltryggträff är inlagd i november, det pågår diskussioner om hur många som 
ska få delta på träffen.  
 
Har tillfrågat elektriker om det är möjligt att få upp belysning på gamla ridhuset ut mot 
hagarna.  
 

§ 89 Övriga frågor  
a. Dags att fråga valberedningen om de har startat upp arbetet. Eva tar kontakt med 

dem.   
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b. Nästa möte är den 8 december, vi planerar in enligt tradition med knytkalas hos 
ordförande.  

 
§ 90 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Maria Adolfsson, Sekreterare  Nora Åkerström, Justerare  
 
Justeras: 
 
 
Eva Senderovitz, Ordförande 


