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Närvarande: Eva Senderovitz, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Maria Adolfsson, Julia 
Hagström, Anna Blomstam, Nora Åkerström, Nora Gröhn 

Adjungerade: Malin Johansson, ridskolechef 
Ej närvarande: Linda Bork, Elin Walser, Elin Koop, Michelle Tirroniemi 
 
9. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
10. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
11. Val av protokolljusterare  
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll.  
  
12. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   

• Röjt sly efter Vinbäcken, återstår att ta rätt på det.  

• Bytt ut slitna låscylindrar  

• Gått igenom skalskyddet med Securitas  

• Finlarm har vart här och justerat in ett trasigt brandlarm  

• Plogat och sandat  

• Traktorn har servats  

• Samt en hel del annat smått och gott 
 
Plan för kommande period   

• Beta av sista punkten från el-besiktningen, gummikablarna vid gödselbanden  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen utanför kafeterian, med ett riktigt räcke  

• Prata med Vemmab om vattensamlingarna på vägarna ut till hagarna  

• Justera värmen i nya byggnaden, då den är ojämn  

• Ta in nya offerter på avfallshantering 
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Börjar bli trångbodda i garaget, så behöver fundera över om detta går att lösa på något vis. 
Se beslut i paragraf 13.  
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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   
Har genomfört  

• 2 pay´n jump,  

• 6 extra aktiviteter 

• 2 klubbtävlingar 
Det är många anmälda till våra aktiviteter vilket känns roligt.   
 
Har köpt en ny ponny, Dobbie, som så småningom kommer att gå in i verksamheten.  
Hark´s Aruba och Hark´s Antigua har gått sina första lektioner nu, vilket har gått väldigt bra. 
Blomman har flyttat till gamla delen och kommer inte att gå med något mer på ett tag. 
Några småskador här och var gör att vi inte har haft alla hästar igång samtidigt på ett bra 
tag.   
 
Har blivit beviljade bidrag från RF-SISU Västmanland som ska gå till ett projekt där i första 
hand personalen ska ta fram en strategi och handlingsplan för att kunna skapa mer trygghet 
i stallet för alla, men framför allt våra tonåringar. 
 
Plan för kommande period   

• Ridlärare + chef ska på konferens för att jobba med projektet från RF-SISU.   

• Plan för februari 

• 2 pay´n jumps,  

• 7 extra aktiviteter  

• 1 klubbtävling.   

• I mars är det planerat för ridgruppsträffar 
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Ridgruppsträffar, se § 18  
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c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet för januari ligger på 876 tkr, månadens största intäkt är utbetalning av 
anläggningsbidrag för första kvartalet, bidraget kommer från Hallstahammars kommun.   
 
Resultatet är cirka 200 tkr över budget och kan förklaras med att vi har sålt Harry och 
dessutom har fått försäkringsersättning för Brille som fick somna in i december.  
 
Budgetarbete för 2022 är klart, budget visar på ett resultat på 2 646 kr och ett 
likviditetsresultat på -539,4tkr.  
 
Princip för bokföring av egenuppfödningar håller på att fastställas i samband med Modern 
Ekonomi. 
 
Plan för kommande period   
Prognosticerat resultat 2022:   
Resultat: 80,8 tkr (exklusive avskrivningar för årets investeringar) 
Likviditetsresultat: -321,1 tkr  
  
Planerade investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående   
Målning av väggar i gamla ridhuset är påbörjad, kommer slutföras våren 2022  
 

Planerade    

• Renovering av uteboxar  

• Målning av nya ridhuset  

• Etablering av lösdrift  

• LED belysning i gamla ridhuset  

• Hästar 
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Godkännande av budget för 2022 och bokslut för 2021, se § 17.  

 

d. Tävling 
Summering   
Har köpt in och fått hem den nya vattenmattan. 
På söndag den 20 februari har vi dressyrtävling med för tillfället fulla startfält. kl 8.00-20.30. 
 
Plan för kommande period   
Den planerade lagdressyren vi skulle haft vecka 16 är inställd, då det bara var 2 lag anmälda 
i Västmanland. Det blir tävling ändå, men utan lag. 
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e. Medlemsinsats   
Diskussion om att evenemangen behöver marknadsföras på flera ställen för att nå ut till alla 
medlemmar. Förslag från styrelsen att göra evenemang i gruppen HARK funktionärsgruppen 
på Facebook. Malin vidarebefordrar detta till medlemskoordinatorerna. 
  
f. Ungdomssektionen  
Summering   
Planerat klart inför HARKUS-dagen + årsmötet som genomfördes den 13/2 med gott 
resultat.  
 
Plan för kommande period  
Planerar övernattning med tema semmelbak och käpphäst den 27-28/2.  
Ska starta upp renovering av gamla cafeterian så snart som möjligt.  
 
3 personer kommer att få gå Ungdomsledarkursen under våren och de kommer titta på om 
fler kan gå senare under året.   
  
g. Hyresgäster  
Inget att rapportera.  
  
h. Webb   
Summering   
Har haft startmöte för projektet ny hemsida/webbplats, en person har efter informationen i 

nyhetsbrevet anmält intresse för att hjälpa till med projektet.  

 
Plan för kommande period   
Ta fram förslag på utseende för ny förstasida och att hitta leverantör av verktyg för att 

bygga webben i och även webbhotell där den kan ligga. 

 
i. Sponsring 
Summering    
Malin har tagit fram ett förslag på hur vi ska dela upp arbetet kring sponsring under året. 
Malin jobbar med att leta nya sponsorer, Nora G underhåller befintliga sponsorer och Maria 
håller ordning på avtal och sköter det administrativa runt sponsorerna.   
 
j. Uthyrning 
Summering   
Marknadsföringsfilm är nu klar och ligger på hemsidan. 
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Plan för kommande period   

• Ta fram offerter till två föreningar som har anmält intresse  

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

• Ta fram marknadsföringsplan (efter Corona) 
  
k. Klubbkläder  
Ingen rapport.   
  
l. Interiör   
Ingen rapport 

 
§ 13. Hyresavtal garaget 
På grund av platsbrist för bland annat anläggningsgruppen är det på förslag att avtalet med 
hyresgästen i garaget ska sägas upp.  
 
Beslut  
Att säga upp hyresgästen i garaget.  
 
§ 14. AU informerar  
Inget att informera om.  
  
§ 15. Handlingsplanen  
Maria har lagt in en del uppgifter i planner men har inte hunnit lägga in allt från 
konferensen.   
  
§ 16. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Daniel påminner att det går bra att höra av sig om det är mycket is och halka på till exempel 
helgmornar.  
 
§ 17. Årsmöte  
1. Plan 

Kallelsen ska gå ut idag, 17 februari. Vi bestämmer att mötet ska ske fysiskt i år, ingen 
möjlighet att delta digitalt. På plats i kafeterian och inga föranmälningar kommer att tas 
in. Vi köper fika ifrån kafeterian men det är också fritt fram att baka och ta med sig om 
någon vill. Vi gör i ordning en PowerPoint som vi kan använda när punkterna dras på 
mötet, alla får bidra till sin del.  

2. Handlingar 

Dagordningen godkänns  
Bokslutet godkänns  
Budget godkänns  
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Verksamhetsberättelsen godkänns  
Verksamhetsplanen godkänns  

Ann-Marie Kossowski lämnar mötet efter att bokslutet godkänts.  

3. Motioner 

Inga motioner har kommit in till årsmötet.  

§ 18. Ridgruppsträffar, marknadsföring  
De som vill marknadsföra sig under ridgruppsträffarna behöver tänka igenom hur deras 
område ska presenteras, det är relativt kort tid för varje träff så det finns inte tid för muntlig 
presentation av varje område. Planen för träffarna är att Malin inleder med lite information 
och svarar på eventuella frågor, därefter får deltagarna gå till olika stationer som de är 
intresserade av att höra mer om.  
  
§ 19. Hjärtstartare + HLR-utbildning 
Det finns nu en hjärtstartare hos föreningen och det ska bokas in en HLR-utbildning.  
 
§ 20 Övriga frågor  
a. Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte den 27 februari efter årsmötet.  
  
§ 21. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Nora Åkerström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
 
______________________________ 
Eva Senderovitz, Ordförande 


