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Närvarande: Eva Senderovitz, Daniel Järlestig, Maria Adolfsson, Julia Hagström,  
Anna Blomstam, Nora Åkerström, Michelle Tirroniemi, Katja Bergman, Anna-Karin Bouvin, 
Linda Kohlén, Ann-Marie Kossowski, Ellen Åkerström, Adjungerade: Malin Johansson, 
ridskolechef 
Ej närvarande: Frida Häggström, Nora Gröhn,  
 
§ 22 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
§ 23 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
§ 24 Val av protokolljusterare  
Julia Hagström valdes att justera dagens protokoll.  
  
§ 25 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   
• Ordnat gummikablarna vid gödselcontainrarna 
• Plockat bort elementen i gamla cafeterian 
• Monterat upp ny ljusslinga i uteboxarna 
• Plogat och sandat 
• Traktorn har servats 
 
Vi uppfyller nu kraven för säker hästgård enligt försäkringsbolagets bedömning när alla 
punkter från besiktningen är åtgärdade.  
 
Plan för kommande period   
• Lägga på mer grus på parkeringen för att få bort ”sjön” 
• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken 
• Fortsätta röja efter Vinbäcken 
• Börja markera upp hur lösdriften ska gå 
• 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 
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För diskussion/beslut i styrelsen 
Inköp av verktyg till hyresgästerna för att kunna låsa verkstan med huvudnyckel för att det 
dels finns dyra maskiner där, och för att material som är inköpt till ett specifikt projekt ska 
finnas kvar när projektet ska genomföras. Kostnad för inköpen är ungefär 1500 kr. Styrelsen 
säger okej till att köpa in verktyg och utvärdera om det fungerar med gemensam hantering.  
 
Övrigt  
Använd 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. 
 

    

Förra perioden  Status nu 
 
b. Ridskola  
Summering   
Denna period har vi genomfört 2 pay´n jump, 7 extra aktiviteter samt 1 klubbtävling. Vi har 
öppnat anmälan till årets sommarkurser, där en blev fullbokad på bara en dag. Har haft 
clinic med Eamon Hickey som blev väldigt välbesökt och bra.  
 
Vi har blivit beviljade bidrag från Leader Mälardalen som ska gå till att bland annat öka 
säkerheten vid hantering av häst, riktat till barn och ungdomar med egen häst.  
 
Vi har även fått bidrag från Svenska Ridsportförbundet (Projektstöd) som ska gå till olika 
kurser som har med hästhantering att göra.  
 
Har genomfört flera ridgruppsträffar med lite blandat resultat. Dock flera nya funktionärer, 
samt någon ny intresserad av att sponsra - så i det stora hela går det väldigt bra. 
 
Plan för kommande period   
I mars är det planerat 2 pay´n jumps, 5 extra aktiviteter, 1 klubbtävling samt att 
konfirmationslägret har en av sina träffar.  
 
Personalen och några till ska gå HLR-utbildning. 
 
Övrigt  
Önskemål att det blir mer ordning med funktionärer på Pay´n Jumps och Pay´n Ride så att de 
funktionärer som kommer vet vilken position de ska ha och vad de ska göra. Om det är för svårt att 
få tag i funktionärer kan vi behöva begränsa antalet startande för att det ska bli bra kvalitet. 
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c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för februari ligger på 22,4 tkr vilket är 771 tkr under budget. 
Anledningen är att fakturering av terminsavgifter och inackorderingar gjordes i mars men 
låg i budget för februari – detta kommer alltså att jämna ut sig under mars.  
 
Princip för uppfödning av hästar: 
Direkta separat fakturerade kostnader (inkluderar bokningsavgift, språngavgift/seminavgift, 
dräktighetsavgift och fölavgift, fosterförsäkring och eventuell extern utbildare av häst) för 
uppfödningar födda 2022 (seminering 2021) bokförs på lagerkonto som en omsättnings-
tillgång och påverkar då bara balansräkningen och inte resultatet. När hästarna sedan börjar 
användas i ridskoleverksamheten skrivs det bokförda lagervärdet av (över 5 år). Kostnader 
för foder, bete, hyra och uppställning tas direkt på resultatet. Kostnader för uppfödningar 
födda innan 2022 tas, som tidigare, direkt i resultatet och ingen avskrivning görs då för 
dessa hästar. 
 
Vi ser en generell höjning av kostnader för diesel, sophämtning, bokföring med mera. Även 
kostnaden för foder ökar, och det är oklart om kostnaden för el kommer sjunka tillbaka till 
2021 års nivå. Detta är något vi håller under bevakning under året.  
 
Plan för kommande period   
Prognosresultat 2022:  
Resultat: 2 998kr (exkl. avskrivningar för årets investeringar) 
Likviditetsresultat: -561,2 tkr 
  
Planerade investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående:  

• Målning av väggar i gamla ridhuset är påbörjad, kommer slutföras våren 2022 

 

I prognos:  

• Renovering av uteboxar  

• Målning av nya ridhuset  

• Etablering av lösdrift 

• LED belysning i gamla ridhuset  

• Hästar 

 
För diskussion/beslut i styrelsen 
För att minimera den ekonomiska sårbarheten vid en eventuell räntestigning har möjlig-
heten för räntebindning av banklån diskuterats med Swedbank. En sådan ändring behöver 
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godkännas av Hallstahammars Kommun som har gått i borgen för klubbens banklån. Vi 
funderar på frågan var för sig och tar upp det igen på nästa möte.  
 
d. Tävling 
Summering   
I helgen har vi hopptävling lördag och söndag. Det är många anmälda. Vecka 16 är det dags för 
dressyr igen, anmälningarna börjar komma in. Ikväll, 21 mars, är det träff för ponnylagen. 

 
Plan för kommande period   
Vi planerar att ha funktionärsutbildning på kommande Pay´n jump. 
 

e. Medlemsinsats   
Summering  
Haft möte med Eva och Malin för att planera våra uppgifter och få mer struktur och har 
planerat för medlemsevent i mars månad.  
 
Plan för kommande period 
• Genomföra Medlemsevent  
• Delta på ridgruppsträffar 
• Sälja klubbkläder, Piké och mössa 
 
f. Ungdomssektionen  
Summering 
Anordnade en övernattning på sportlovet med tema semmelbak och käpphästbus. Det var 
en uppskattad aktivitet. Har tvättat klart gamla cafeterian och planerat att börja måla 
måndag eller tisdag v 12. Tre personer har gått ungdomsledarkurs och ungdomssektionen 
har haft styrelsemöte.  
  
Plan för kommande period 
I slutet av mars kommer vi att testa en ny aktivitet, fikakväll med läxhjälp. I april, på 
påsklovet blir det övernattning. Under nästa HARKUS-möte kommer två representanter från 
Swedish Warmblood Association för att diskutera uppstart av ungdomssektion.  
HARKUS ska ha en försäljning av kaffe och samla in pengar för att skicka fler medlemmar till 
ungdomsledarkurs.  
 
g. Hyresgäster  
Två hyresgäster har sagt upp sina platser och flyttar under våren, två hyresgäster är på väg 
att flytta in och ersätta dem.  
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h. Webb   
Summering   
Har haft möte och tittat på ett förslag till startsida för nya webben som Julia tagit fram. Även 
tittat på ett exempel från en hemsida som är trevlig, Enskede Ridskola.  
 
Det har också kommit rekommendationer ifrån Svenska ridsportförbundet om ny webbplats 
som i samarbete med övriga specialförbund har förhandlat fram ett erbjudande på 
webblösning till medlemsföreningarna. Erbjudandet omfattar ett färdigt baspaket med de 
vanligaste mallarna och funktionerna för en enkel, bra och mobilanpassad hemsida, i ett 
kraftfullt men samtidigt enkelt redaktörsverktyg och i ett webbhotell med hög säkerhet. 
Dock ligger detta långt över vår budget. 
 
Plan för kommande period   
Jobba vidare med vilken lösning och webbhotell vi ska använda. Samla in information via 
undersökning för vad som är viktigt på vår nya webb. Fortsätta gå igenom och planera vad 
som ska flyttas över och var det ska ligga. Ta fram beslutsunderlag till styrelsemöte i april 
eller maj. Delta i informationsträff som SISU anordnar den 5 april.  
 
i. Sponsring 
Summering 
Vi har ännu inte fått till någon fysisk träff med vår nytillsatta grupp, men har haft en del 
kontakt via mejl. Har fått en ny sponsor, som blir officiell så snart vi tecknat avtal. Vi har 
också förnyat två avtal med nuvarande sponsorer.  
 
Plan för kommande period 

Inför tävlingen vecka 12 ställa upp reklamskyltarna på lämpliga ställen i ridhusen, samt se 
över de reklamlappar som sitter på hindren så att de är aktuella.  
 
j. Försäljning  
Summering 
Kakförsäljningen är avslutad och vi kommer tjäna ungefär 6000 kronor på den, målet var att 
få in 5000 kr. Pengarna från försäljningen ska gå till stigbyglar.  
 
Plan  
Har fått hem Bingolotter och Sverigelotter inför Påsk och ska starta försäljning av Gutz 
under våren och Newbody till hösten.  
 
k. Uthyrning 
Summering   
Har sagt upp hyresavtalet för garaget som upphör att gälla i slutet av augusti.  
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l. Interiör   
Summering 
Under februari månad har vi haft årsmöte där en verksamhetsplan och verksamhets-
berättelse har presenterats för medlemmarna. En planering kring de förbättringar som 
behöver göras gällande interiörer på klubben har presenterats för medlemmarna på 
årsmötet. Den nya TVn är uppsatt i nya kafeterian och målning pågår i gamla kafeterian.  
 
Plan för kommande period 
Under mars månad kommer vi att planera in städdagar som vi medlemmar gemensamt 
kommer att utföra under året. Detta gäller städning och fix både inomhus och utomhus. 
Datum för detta kommer ut under mars och medlemmarna kommer att bjudas in till varje 
event. Alla ridande kommer att informeras om städdagarna på ridgruppsträffarna som hålls 
under mars. Första städdagen kommer att hållas lördag den 9/4 mellan kl 13-16. Det bjuds 
på fika efteråt och är det någon som vill baka till dessa tillfällen så är det välkommet. 
 
§ 26 AU informerar  
Inget att informera om.  
  
§ 27 Handlingsplanen  
Genomgång av styrelsens planner.  
  
§ 28 Arbetsmiljö & Säkerhet  
HLR-utbildning kommer genomföras inom kort.  
 
§ 30 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Julia Hagström, Justerare  
 
Justeras: 
 
______________________________ 
Eva Senderovitz, Ordförande 


