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Sida 1 

 

 

Närvarande: Eva Senderovitz, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Michelle Tirroniemi, 
Anna Blomstam, Maria Adolfsson 

Adjungerade: Malin Johansson, ridskolechef, Anna Thorsell, hyresgäster 

 

Ej närvarande: Julia Hagström, Elin Koop, Elin Walser, Linda Bork, Nora Åkerström, Nora 
Gröhn 
 
1. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
3. Val av protokolljusterare  
Michelle Tirroniemi valdes att justera dagens protokoll.  
  
4. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   

• Bytt lysrör i gamla ridhuset.  

• Lagat vägg vid uteboxarna.  

• Monterat slangvinda i nya stallet för att förenkla hanteringen av spånpellets.  

• Vägen bakom ridhusen förstärkt så att vi slipper leran  

• Plogat och sandat  

• Byggt isolerad “vattentunna”  
 
Plan för kommande period   

• Beta av de sista punkter från elbesiktningen, bara gummikablarna vid gödselbanden kvar 
nu (påbörjat)  

• Se över lås och byta trasiga  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, med ett riktigt räcke innan tävlingarna drar igång 

• Pratat med Vemmab kring vattensamlingarna som kom efter att vägarna förstärkts ut till 
hagarna, de kommer till våren 

• Justera värmen i nya, då den idag är ojämn   
 
Övrigt  
Rapport felanmälningar, 278 föregående möte 284 avklarade nu.  
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b. Ridskola  
Summering   

• Extra kurser i mellandagarna, vilka gick väldigt bra 

• Gjort klart planering för vårterminen och i grova drag även hösten  

• Ändrat om i ridgrupper så det har blivit plats för nya grupper för nybörjare vilket har 
gjort att kölistan blivit kortare  

• Max har blivit så bra att han har kunnat börja gå på med på lite lektioner igen 

• Våra 5-åriga hästar kommer succesivt att börja slussas in lite smått på lektioner   
 
Plan för kommande period   

• Vi jobbar för att fylla upp våra ridgrupper  

• Planerar för de bidrag (projektstöd) vi kan söka från februari.  

• Kommer ha en del praktikanter och en person som ska börja arbetsträna 

  
c. Ekonomi  
Summering   
Ackumulerat resultat efter december är initialt på 211,9 tkr, men en del saker kommer 
läggas in i samband med bokslutet. Generellt kan resultatet kopplas till försäljning av två 
hästar under året som inte var budgeterade.  
 
Delresultat  
Tävling 142 tkr  
Ridaktiviteter 23 tkr  
Sponsring – 9 tkr  
HARKUS 5 tkr  
 
Likviditetsresultat 126 tkr.  
 
Plan för kommande period   

• Budget, investeringsplan och bokslut ska beslutas av styrelsen på mötet i februari inför 
årsmötet. 

• Målning av gamla ridhuset är påbörjad och pausad på grund av kylan, kommer fortsätta 
under våren.  

• principen för bokföring av våra egna uppfödningar fastställas 

• Målningen av väggar i gamla ridhuset som är påbörjad behöver slutföras våren 2022 

 
d. Tävling 
Summering   
• Resultatet från hopptävlingen är inte helt klart men landar på +-0 

• Har mailat igen om att beställa framhoppningsinfångare 

• En ny vattenmatta är beställd och levereras i helgen 
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Plan för kommande period   
Vecka 7 genomförs årets första dressyrtävling, med 4 klasser LB-MSV C. Det börjar fyllas på med 
anmälningar. 
Planerat tävlingsryttarträffar för våren.  

  
e. Medlemsinsats   
Summering   

• Genomfört event där vi hyrde badhuset i Hallstahammar och därefter åt pizza.  

• Gjorde stalltjänstschema inför 2022  

• Gjorde funktionärsschema inför 2022 
 
Plan för kommande period   

• Göra klar verksamhetsberättelse   

• Göra klart verksamhetsplanen   

• Göra klar årsplanen   

• Göra funktionärsschema för klubbtävlingar  

• Planera Event 1 
 
f. Ungdomssektionen  
Summering   

• Anordnat uppskattat pepparkaksbak i december 

• Planerat årsmöte och HARKUS-dagen  
 
Plan för kommande period   
HARKUS dagen och årsmöte söndag den 13/2 kl 10-12. Anpassar aktiviteter efter väder och 
restriktioner.  

Övrigt 
När kan vi påbörja städning och målning av gamla cafeterian? Stäm av med Emil och 
anläggningsgruppen.  

g. Hyresgäster  
Summering   
Diskussioner om värme och dörrar som inte fungerar bra. Uppmaning från 
anläggningsgruppen att felanmäla det som inte fungerar så att det blir dokumenterat i 
formuläret, då går det att planera in åtgärder.  
  
h. Webb   
Summering   

• Kontaktat RF SISU med frågan om vilka webblösningar som rekommenderas från 
förbundet. Centralt håll, ska fortsätta kontakten med Svenska ridsportförbundet.  
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• Fått en intresseanmälan för att hjälpa till med projekt byte av webbsida 

 
Plan för kommande period   

• Planera projekt byte av webbsida  

• Inventera vilka lösningar som kan passa oss och vad det kan kosta  
 
i. Sponsring 
Summering   

• Sålt bingolotter för uppesittarkvällen, julkalendrar och lotter till nyårsspelet.  

• Stått på julmarknaden i Hallstahammar 4-5/12.  
 
Övrigt   
Michelle, Anna och Nora avslutar sina uppdrag i sponsorgruppen och tar nya uppgifter i 
styrelsen från och med januari 2022. Behöver hitta någon lösning för denna grupp.  
  
j. Uthyrning 
Summering   

• Har skickat två offerter till golden retrieverklubben.  

• Har skapat en marknadsföringsfilm, återkommer i egen punkt.  
  
k. Klubbkläder  
Summering 

• Suttit i entrén vid 4 tillfällen och sålt lotter samt klubbkläder, mössor och pikétröjor.   
Försäljningarna har gett gott resultat.   
 

Plan 

• Fortsätta försäljningen av klubbkläder och mössor.   

• Behöver komma igång med försäljningen utav de strumpor och kläder som Nora tog 
hem i november.   

För diskussion/beslut i styrelsen   
Lite diskussioner om hur man ska få fler att hjälpa till med försäljning av produkter.   

  
l. Interiör   
Summering   
Nya skåp har flyttats in vid omklädningsrummen.  
   
5. AU informerar  
AU informerar om det pågående budgetarbetet.  
 
Beslut 
Att budgetförslaget godkänns och överlämnas till årsmötet för fastställande.  
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6. Handlingsplan 
Maria tar på sig att uppdatera handlingsplanen i Planner och så gör vi ett nytt försök med 
att använda den för planering av projekt m.m.  
  
6. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Kommunikationsproblem med jägare som har jakträtt på området intill att de inte 
informerar om när jakten pågår, det blir farligt för hästar och ryttare. Daniel kontaktar dem 
för att diskutera saken.  
 
Skyddsronden är framflyttad på grund av sjukdom.  
  
10. Övriga frågor   
a. Organisation: Eva har tagit fram ett reviderat förslag på organisation för föreningen, 

detta för att underlätta arbetet för valberedningen med att ta fram förslag till val på 

årsmötet.  

b. Valberedningen: Eva har haft avstämning med valberedningen om arbetet inför 

årsmötet 2022.  

c. Film: Visning av film om anläggningen som ska användas för marknadsföring.  

d. Förhandsmeddelande om årsmötet ska ut senast den 27 januari på hemsidan, Maria A 

lägger ut det.  

e. Nästa möte, 17 februari.  

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


