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Styrelsemöte Hallsta Ridklubb, 2022-12-08 
 
Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, 
Michelle Tirroniemi, adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Frida Häggström, Anna Blomstam, Anna-Karin Bouvin, Julia Hagström, 
Ellen Åkerström, Nora Gröhn, Katja Bergman, Nora Åkerström, Linda Kohlén 

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

  
§ 92 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

  
§ 93 Val av protokolljusterare  
Michelle Tirroniemi valdes att justera dagens protokoll.  

  
§ 94 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Kört in mer underlag i nya ridhuset  

• Och som vanligt en hel del småfix.  

• Belysning i gamla ridhuset är kompletterad  

• Grävt upp och justerat lite i dikena vid grushagaran vid nya  

• Köpt in och monterat en foderhäck till lösdriften  

• Monterat tvättmaskin i gamla  

• Kristoffer och Emil har nu tillgång till anläggningsgruppens planner dit felanmälningarna 
kommer in  

  
Plan för kommande period  

• Installera kattluckor  

• Montera styrning till gödselrännan  

• Byta lager på motorn till ett av gödselbanden  

• Montera nya element i gamla lektionssalen  

• Få ihop gräsklippare  

• Fortsätta se över vattenvagnen och få den tät och finare  

• 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 
Oroade över situationen utan vaktmästare att det ska bli en lång lista med saker som 
behöver göras.  
Vi har fått en anmärkning att vi slarvar med att skriva ned händelser i loggboken för 
brandlarmet, detta måste förbättras.  
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b. Ridskola  
Summering   
Jobbar på med rekryteringsprocessen och har dialog med Arbetsförmedlingen.   
 
Fortfarande en del skador på hästarna, vilket gör att vi inte kan boka in igenridningar eller ha 
för mycket aktiviteter utöver ordinarie verksamhet. Personalen analyserar problemen.   
 
Försöker att arrangera så många aktiviteter vi kan utan hästar, men intresset är tyvärr svalt. 
Det känns lite överlag så att flera väljer att inte vara med på extra aktiviteter.  
 
Har haft ponnyridning på julmarknaden på Åsby - väldigt uppskattat.  
 
Ridgruppstävlingen är avslutad – det gick fantastiskt bra och på sluttiden var summan 
102 894 kronor. Pengarna fortsätter att komma in - främst tack vare Williams insamling som 
fick uppmärksamhet i VLT, tidningen Ridsport och på sociala medier. Det är dags att börja 
söka efter en häst som passar verksamheten och speciellt våra pararyttare. 
 
Plan för kommande period 

• Hitta lösning gällande vaktmästare  

• Jobba fram ett budgetförslag  

• Marknadsföra julkurserna 

• Köpa en ny häst som ersätter Zorro 
 

c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för september ligger på 645,4 tkr vilket är 244,4 tkr under 
budget. Detta är i linje med senaste prognos. Största orosmomentet fortsätter vara kopplat 
till vår basverksamhet/lektionsavgifterna. Där ligger vi i dagsläget under prognos efter 
höjning av avgift vilket ledde till att många slutade rida, vilket troligen beror både på avgifter i 
kombination med övrig världsekonomi. Vi har alltså inte lyckats kompensera alla kostnads-
höjningar vi upplever med intäktshöjningar.  
 
På kostnadssidan har vi negativa avvikelser, mot budget, på ett relativt stort antal områden 
som tävling, personal, kraftfoder, dyngtömning, veterinär, traktorreparation- och underhåll, 
strö, dyngtömning, el, diesel och räntekostnader.  
 
Arvsfonden-projektet kommer enligt nytt direktiv från Modern ekonomi att hanteras så att det 
inte kommer påverka resultaträkningen (enligt rekommendation i K2-regelverket). Det syns 
därför inte i resultatprognosen längre. 
 
Plan för kommande period   

• Installation av Fibernätverk  

• Färdigställande av LED-belysning i gamla ridhuset  

• Belysning på baksidan av gamla ridhuset  
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• Hästar (ersättning av Zorro) 
 

d. Tävling  
Summering 

Inväntar en av domarnas faktura gällande dressyren vecka 44 så resultatet är inte helt klart.  
  
Plan för kommande period   
Årets första dressyrtävling 2023 är vecka 7.  
 
Övrigt   
Malin och Isabel har gjort en enkät gällande HARKS tävlingar. Denna ska skickas ut till 
deltagare från tidigare tävlingar.   
 

e. HARKinsats   
Summering   

• Resa till Sweden International Horse Show gick bra  

• Har släppt biljetter till HARK- galan   

• Sålt klubbkläder 
 
Plan för kommande period 

• Jobba vidare med galan   

• Göra stall/funktionärsschema inför våren  

• Planera in vårens event 
 

f. Ungdomssektionen  
Summering 
Har haft möte och planerat pepparkaksbak som ska hållas fredag den 16/12. Tyvärr fick vi 
återigen ställa in pysselstugan som skulle varit i november. Pysselstugan i december ska 
hållas den 18/12 och ska återigen marknadsföras både på sociala medier och hemsidan. 
 
Plan för kommande period  
Förbereda inför årsmöte. 

 
g. Hyresgäster  
Inget att rapportera.  
 
 

h. Webb och IT   
Summering   
Nya webben gick live på förmiddagen den 1 december. Flytten gick smidigt och tog ca 
1 timme. Malin jobbar nu med att fylla på nyheter och kalenderhändelser. Två mejl om 
korrigeringar som behöver göras har kommit in till webbmejlen, som är korrigerade. På det 
hela taget får vi se lanseringen som en succé.  
 
Väntar på information från Sitevision om supportavtal.   
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Plan för kommande period  
Följa upp sidan och stämma av med personalen om hur vi ska maxa användandet av 
kalender, nyheter och startsidan för att nå ut med all info vi vill.  
 
Installation av fibernät pågår. 
 
Övrigt  
Webbgruppen undrar om de som har hjälpt till kan få 10 poäng i HARK-insatsen för arbetet 
man har lagt ner på att flytta över webben. Detta godkänns av styrelsen, Maria rapporterar in 
det till medlemskoordinatorerna.  
 

i. Sponsring 
Summering 
Två nya sponsorer har tackat ja och avtal ska tecknas. Nya skyltar ska beställas för flera 
sponsorer. Gruppen föreslår att detta ska skjutas fram till januari 2023, vilket styrelsen håller 
med om.  
 
Plan för kommande period.  
Ta fram en aktuell kalkyl gällande leasing/köp av B-kortsbil  
 

j. Försäljning 

Summering 

• Newbody - avslutad  

• Bingolotter/julkalendrar/skraplotter - pågående  

• Kakservice - pågående  
 
Försäljning av ovanstående tre punkter har gått över förväntan! Mycket tack vare 
ridgruppstävlingen där Newbody gav ett resultat in till klubben på 12 447 kr.  
 
Eftersom Bingolottoförsäljningen fortfarande är aktiv finns inget slutresultat ännu. Enligt 
beräkning för resultat till tävlingen så var klubbens förtjänst redan uppe i 22 288 kr. 
Fortsättning följer då vi har ett tag kvar på oss.  
 
Stod på julmarknad helgen 3–4 december där vi sålde Bingolotter, kakor och godis. Totalt 
såldes för 19 855 kr under dessa två dagar. Vad som är ren förtjänst av detta är än så länge 
oklart men kommer att rapporteras i den slutgiltiga rapporten i början av 2023.  Det är hur 
som helst klart värt att lägga dessa timmar på julmarknaden!   
 
På Luciafirandet i stallet kommer det också ske försäljning av Bingolotter, kakor och godis i 
entrén.   
 
Eftersom vi har alla burkar från Kakservice hemma så får ni mer än gärna ta beställningar 
från vänner och familj. Det kommer en uppdaterad lista på vad vi har kvar på lagret. Sprid 
informationen på sociala medier.    
 
 



HALLSTA RIDKLUBB 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 

2022-12-08 
Sida 5 

 

 

 

k. Uthyrning 

Inget att rapportera under perioden.  
 

l. Interiör   
Sammanställning 
Vi har bytt lite möbler i cafét och har haft städdag, har juldekorerat och gjort fint på 
anläggningen.   
 
Plan för kommande period  
Ta lite julledigt och sen hitta på ett nytt koncept för fixardagarna så att det drar lite mer folk.  
 

§ 95 Arbetsmiljö, säkerhet och trygghet 
Påbörjat arbete med att sätta upp belysning på gamla ridhuset ut mot hagarna.  
 

§ 96 Övriga frågor  
a. Valberedningen har fått en lista för vilka det är dags för omval  
b. Behöver boka in en träff för planering av årsmötet, verksamhetsplan och budget för 2023  
c. Nästa möte är torsdag den 19 januari 2023 

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


