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Närvarande: Maria Adolfsson, Michelle Tirroniemi, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, 
Linda Kohlén, Katja Bergman, adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Anna-Karin Bouvin, Frida Häggström, Julia Hagström, Ellen Åkerström, 
Nora Gröhn, Nora Åkerström 

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

  
§ 47 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

  
§ 48 Val av protokolljusterare  
Ann-Marie Kossowski valdes att justera dagens protokoll.  

  
§ 49 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Flyttat vattentanken samt ordnat till det sista på parkeringen  

• Vattnat utebanan  

• Röjt gräs och lite träd  

• Fått hem det sista materialet till lösdriften, samt tagit in offert på ligghallar. Även fått okej 
från Länsstyrelsen  

• Börjat försöka få ihop en gräsklippare av två. 

• Köpt en begagnad vattenvagn på auktion, återstår bara att få hem den för att se skicket.  

• Pågår arbete med att beställa höjning av taket på uteboxarna 

• Som vanlig en hel del småfix 
  
Plan för kommande period  

• Börja stängsla in för lösdriften  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Få ihop gräsklippare  

• Se över vattenvagnen och få den att fungera  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, med ett riktigt räcke  

• Prata med Vemmab kring vattensamlingarna som kom efter att vägarna förstärkts ut till 
hagarna  

• Justera värmen i nya, då den idag är ojämn  

• Ta in nya offerter på avfallshantering  

• Få in offerter på ligghall till lösdrift och söka om bygglov samt medgivande från ägaren 
av grannfastigheten som är Hallstahammars kommun 

 
Övrigt 

Promota vårt felanmälansformulär, det hjälper väldigt mycket för att planera framtida 
åtgärder och inget blir bortglömt. Använd det även vid förslag på åtgärder som inte är 
direkta fel.  
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Förra Perioden  Status nu  

 

b. Ridskola  
Summering   
Det har varit en intensiv period med många aktiviteter. Tyvärr är flera hästar fortfarande 
skadade, vilket gör att vi får vara extra försiktiga med de vi har så att de inte jobbar för 
mycket. Statusen är fortfarande densamma, men nu med andra hästar. 
 
Vi har fått två föl - Hark´s Fiji och Hark´s Flores. Båda fölningarna gick väldigt bra. 
 
Vi har haft planeringskonferens med ridlärarna. En del nyheter och förändringar till hösten, 
vilka vi mejlar ut inom kort. 
 
Vårt uppdrag på Strömsholmsdagarna samt alla ponnyridningar vi varit på har gått jättebra! 
 
Vi har sökt bidrag från Riksidrottsförbundet för anläggningsstöd, till LED i gamla ridhuset. 
 
Målning av sargen i gamla ridhuset fortsätter vecka 25. 
 
Plan för kommande period 
Snart börjar sommarkurserna, och semestrar för personalen. Malin J är bortrest v 25 + 26, 
då är Hanna stand in vid behov. 
 
Ny betalningsinformation ska inom kort skickas ut, med bl a prishöjning och ändring av rutin 
för igenridningar. 
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Vi behöver ha ansvariga för ponnyridningar, söker härnäst till den 18/6 i Strömsholm. 
 

c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för maj ligger på -344 tkr vilket är 68 tkr under budget. På 
intäktssidan har vi inte fått in ett budgeterat verksamhetsbidrag på 100tkr och fakturering av 
sponsorer samt inackorderingar har inte gjorts enligt budget. Detta kommer att ske under 
juni så vi kommer ikapp på dessa poster.  
 
På kostnadssidan upplever vi fortfarande en generell höjning på många områden, vilket vi 
kommer kompensera för bland annat med en höjning av terminsavgifter.   
 
Handlingsplan har lämnats till Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsnämnden.  
 



HALLSTA RIDKLUBB 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 
2022-06-13 

Sida 3 

 

 

Vi har fått bidrag från Bra Miljövals Energifond på 69 tkr för byte av LED-lampor i gamla 
ridhuset, ansökning om renoveringsstöd har inlämnats till RF SISU (Riksidrottsförbundet). 
Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för renovering av barackerna så att dessa ska 
kunna användas till övernattning för lägerverksamhet för barn- och ungdomar. 
 
Plan för kommande period   
Planerade investeringar/större projekt resten av året.  
Pågående: 

• Målning av väggar i gamla ridhuset håller på att slutföras  
 
Planerade:   

• Renovering av uteboxar (två offerter inhämtade, beställning lagd)  

• Målning av nya ridhuset (offert inhämtad, vi kommer begränsa åtagandet efter 
semestern när vi har bättre koll på hur etablering av lösdrift faller ut)  

• Etablering av lösdrift, påbörjad  

• LED belysning i gamla ridhuset (delfinansiering med bidrag)  

• Renovering av baracker (delfinansiering med bidrag)  

• Hästar 

 
d. Medlemsinsats   
Summering   
Planerat och genomfört medlemsevent 2, det gick bra.  
 
Plan för kommande period   

• Ta fram en infolapp om medlemsinsatsen för nya elever, “välkommen till HARK mappen” 

• Hanna ska fixa Stalltjänst och funktionärsscheman till hösten 

• Moa ska uppdatera Tv:n i cafeterian varje månad! 
 
För diskussion i styrelsen  
Vi anser att alla som hjälper till ideellt oavsett om man är medlem eller inte, är ändå värdiga 
att få poäng. Det ifrågasätts ofta hur poängen delas ut/räknas, många frågar om det är rätt. 
Medlemskoordinatorerna önskar ett förtydligande kring vad styrelseledamöter ska få poäng 
för när de både är ansvariga för en aktivitet men när de även deltar i själva aktiviteten.  
 
Förtydligande:  
Styrelseledamöter får inte poäng för administration av själva aktiviteten, däremot får de 
poäng för om de deltar i aktivitetens arbetstimmar och de ansvarar för att rapportera detta till 
medlemskoordinatorerna. Till exempel interiöransvariga får inte poäng för planering av en 
arbetsinsats men de får poäng för att delta i själva arbetsinsatsen.  
 
Vi uppmuntrar alla att bli medlemmar men att de får poäng om de hjälper till även om de inte 
är medlemmar. Dock behöver man vara medlem för att ha möjligheten att vinna biljetter till 
Sweden International Horse Show.  
 
Vi lyfter frågan till medlemskoordinatorerna om insatsen borde byta namn då den infattar fler 
än medlemmar.  
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e. Ungdomssektionen  
Summering 
Under maj månad anordnade vi rykttävling med grillkväll och glass. Det var väldigt lyckat!  
 
Vi var också iväg med ett gäng harkare till Västerås ryttarsällskap på deras käpphästtävling. 
Det var väldigt roligt och i framtiden vill vi gärna samarbeta mer Västerås ryttarsällskaps 
usek.  
 
Har fortsatt med försäljningen av Fjällkaffe och har haft möte och planerat aktivitet i juni.  
 
Plan för kommande period   

• Tårtbak med sommarlekar till den 23/6 som avslut för den här terminen.  

• Nästa möte i slutet av juli för att planera uppstartsaktivitet i augusti samt planera in en 
teambuilding för styrelsen 

 
f. Hyresgäster  
Summering   
Funderingar kring när området för hagarna ska utökas enligt planen. Det kommer 
ske i mån av tid och resurser.   
 
g. Webb  
Summering   
Har fått svar från Consid som är projektledare för webblösningen, ska återkoppla 
med uppgifter för att få till ett avtal och sen få tillgång till ny webb för uppbyggnad, 
det kan ta några veckor att få på plats. 
 
h. Sponsring 
Summering 

Några nya företag är tillfrågade. Uppföljning återstår 

Vi valde att inte ha ett event i samband med Hallstahoppet då det blev för kort om tid  

Plan för kommande period. 

Ta fram en aktuell kalkyl gällande leasing/köp av B-kortsbil 

i. Uthyrning 

Summering 
Håller på och formaliserar ett avtal med REAL-gymnasiet som är intresserade av att 
ha del av sin utbildning på vår anläggning.  
 
j. Interiör   
Summering 
Under maj månad har vi haft städdag inomhus och utomhus. 

• Körde soporna till återbruket.  
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• Krattat utomhus  

• Sopat och dammsugit läktaren i gamla ridhuset  

• Sopat en del av sargen  

• Tvättat en del fönster i gamla ridhuset och dammsugit alla persienner där.  

• Städat alla toaletter i gamla stallet och nya  

• Städat alla omklädningsrum, lektionssal och barn/ungdomsrummet.  
Det vart tårtfika efteråt med saft och kaffe. Vi vart ett gäng trotts att det bara var 1 
anmäld. Några har mailat in och önskat uppgifter att utföra andra dagar än vår 
städdag vilket också är bra. 
 
Plan för kommande period 
Plan för kommande period är att vi inom interiörgruppen planera uppdragen på var 
och en av oss, som man själv väljer samt ansvarar för att det blir utfört. Vi sätter själv 
vår egen deadline samt ber om hjälp med det man känner att man behöver hjälp 
med. 
 
k. Försäljning 
Summering 
Har börjat sälja restaurangchansen.  
 
§ 50 Arbetsmiljö, säkerhet & trygghet 
Malin behöver titta på hjälpmedel till exempel mousetrapper för bättre arbetsmiljö vid datorn.  
 
Gödselbandet krånglar vid Karina och Nellies box och det funkar inte att köra ordentligt. Vi 
behöver reda ut varför detta händer då det blir stora problem när det går sönder.  
 
Gödselelevatorerna ska fixas till bara leverantören får hem reservdelarna.  
 

§ 51 Nya regler för igenridningar  
Malin informerar om de nya reglerna som gäller för igenridning som kommer informeras om 
till samtliga medlemmar inom kort.  
 

§ 52 Ansökan om bidrag för installation av LED-belysning 
LED-belysningen i gamla ridhuset ska bytas ut, vi har tagit in två offerter för arbetet och ska 
delfinansiera det med bidrag från Bra Miljöval och från RF SISU.  
 
Beslut 
Styrelsen beslutar  
att ansökan om bidrag från RF SISU för delfinansering av ny LED-belysning i gamla ridhuset  
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§ 53 Ansökan om bidrag för renovering av baracker 
Barackerna på parkeringen behöver renoveras för att kunna användas till övernattning under 
lägeraktiviteter för barn- och ungdomar. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för detta 
från RF-SISU för delfinansiering.  
 
Beslut 
Styrelsen beslutar  
att ansökan om bidrag från RF SISU för delfinansering av renovering av baracker  
 

§ 54 Övriga frågor  
a. Nästa möte 18 augusti 
 
§ 55 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Maria Adolfsson, Sekreterare  Ann-Marie Kossowski, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Senderovitz, Ordförande 


