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Styrelsemöte Hallsta Ridklubb, 2022-08-18  
 
Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Michelle Tirroniemi, Daniel Järlestig, Ann-
Marie Kossowski, Linda Kohlén, Katja Bergman, Julia Hagström, Anna Blomstam, 
adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Anna-Karin Bouvin, Frida Häggström, Ellen Åkerström, Nora Gröhn, Nora 
Åkerström 

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

  
§ 57 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

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

  
§ 59 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Vattnat utebanan hela sommaren 

• Röjt gräs, nästan alla hagar är putsade två gånger 

• Byggt vidare på stängslet kring lösdriften 

• Fortsatt försöka få ihop en gräsklippare 

• Börjat laga vattenvagnen, lite rosthål vid pumpen som måste åtgärdas 

• Vemmab har åtgärdat de områden där vi fick stående vatten vid ovalen  

• Påbörjat området för ligghallen 
  
Plan för kommande period  

• Fortsätta stängsla in 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 

• Justera värmen i nya, då den idag är ojämn. Följa upp detta med BJ Värme 

• Höjning av taket på uteboxarna, snart klart 

• Byte av belysning i gamla ridhuset 

• Ta in nya offerter på avfallshantering 

• Jobbar med att fixa till det som inte fungerar med gödselbandet 

• Köpa in och montera kattluckor 

• Beställt jobb från Securitas om att husdjurssäkra larmet på kontoret 
 
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.   
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b. Ridskola  
Summering   
Hästar och personal har och har haft välbehövlig semester. Före semestern hade vi 
dagridläger samt en veckas läger för konfirmanderna – vilket var väldigt lyckat. Efter 
semestern hade vi bl a ungdomsläger med övernattning på Skantzöbadet. Det fungerade 
väldigt bra och är något vi planerar att göra fler gånger. Vi har även hunnit vara iväg på flera 
ponnyridningar.  
 
Isabel är tjänstledig v 32 - 35 för att gå klart SRL 2, och Moa har påbörjat samma kurs men 
läser främst på distans under hösten. En del pussel med vikarier blir det dock nu i början.  
 
De flesta av hästarna som var skadade innan betet ser nu ok ut och börjar smygas igång 
försiktigt. Alla är dock inte helt bra och åtgärder vidtas vartefter. Då alla inte kan gå fullt gör 
det att vi vissa lektioner måste be några elever att rida ett annat tillfälle, då hästarna helt 
enkelt inte räcker till. 
 
Flera elever slutade efter vårterminen, en del på grund av ekonomi. Vi har ännu inte fått in 
lika många nya – men jobbar för att fylla grupperna. 
 
Har köpt in en ny häst som heter Cerdito och som nu ska slussas in i verksamheten.  
 
Plan för kommande period 
Få en stabilitet bland hästarna, dvs få dem friska, mjuka och starka. Vi lägger så mycket tid 
vi hinner på att rida/sjukgymnastisera.  
 
Jobbar med att fylla upp ridgrupperna.  
 
Under vecka 34 börjar REAL-gymnasiet med sin undervisning på anläggningen.  
 
Övrigt 
Vi behöver ha ansvariga för ponnyridningar den 27/8 föreningsdagen Hallsta, 
den 3/9 Viksängs kyrka, den 3/9 Kolbäcks kolifej, den 4/9 Tomaskyrkan, den 24/9 Åsby, 
Fårets dag.  
 

c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för juli ligger på 523,5tkr vilket är 10tkr över budget. En 
väsentlig kostnadshöjning på flera områden har vi tills nu lyckats kompensera för på 
intäktssidan.  
 
Kostnadshöjningen av terminsavgifter som beslutades innan sommaren och som 
implementerades från juni-faktureringen har i dagsläget inte gett önskat resultat då flera har 
valt att sluta rida.  
 
Räntan på bygglånet har i juli höjts till 2,632% vilket kommer att kosta oss ca 70tkr mer i 
kvartalet/280tkr om året jämfört med budget och tidigare nivå. Denna höjning har vi ännu 
inte kompenserat för i prognosen. Handlingsplan bör följas upp och utvecklas.  
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Bidragsansökan för installation av LED-lampor i gamla ridhuset och renovering av baracker 
har inlämnats till RF, svar förväntas i augusti. Detta kan påverka resultatet positivt då det 
inte finns inräknat idag.  
 
Har tagit fram en ny mall för uppföljning av tävlingar för att vi ska kunna följa upp detta 
bättre.  
 
Plan för kommande period   
Prognosresultat 2022:   
Resultat: -195,3tkr (exkl. avskrivningar för årets investeringar).   
Inkluderar inte ev. bidrag från RF och försäljning av Dobbie  
Likviditetsresultat: -630,4tkr  
  
Investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående:  

• Etablering av lösdrift, påbörjad   
 
I prognos:  

• LED belysning i gamla ridhuset påbörjas i augusti, delfinansieras med bidrag 

• Renovering av uteboxar, påbörjas augusti  

• Renovering av baracker (beroende av utfall av bidragsansökan)  

• Hästar 
 
Prioritering ligger på de aktiviteter som leder till möjlighet för minskade kostnader.  

 
d. Tävling  
Summering 
Har räknat ihop resultatet från sommardressyren och tävlingen gick plus med ca 67 000 
kronor.  
 
Plan för kommande period 
Hopptävling den 2-4 september.  
 

e. HARKinsats   
Summering   

• Reserverat platser till SIHS, det blir på fredagen den 25 november. 

• Vi har lagt ut om event  

• Vart i kontakt med Eva om klubbkläder  

• Vi har bytt namn till Harkinsats och Harkevent 
 
Plan för kommande period   

• Medlemsevent 2 september, 5-kamp   

• Beställa klubbkläder 

• Börja planera och se över Harkgalan 2023 
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f. Ungdomssektionen  
Summering 
I slutet av maj åkte vi på käpphästhoppning till Västerås ryttarsällskap, det var kul och laget 
från HARK tog hem många priser! Har pratat ihop sig med ungdomssektionen där om att 
försöka anordna fler gemensamma aktiviteter.  
 
Juni och juli månad hade vi sommaruppehåll. Aktiviteten vi hade planerat i juni blev tyvärr 
inställd på grund av för få anmälda. Vi hade uppstartsmöte i början av augusti. 
 
Plan för kommande period   
Ska planera in teambuilding för styrelsen i ungdomssektionen. Den 20 augusti ska vi 
färdigställa gamla cafeterian och den 22 augusti har vi planerat in aktivitet med grill och 
spelkväll! 
 
Tittar på möjligheterna för att få fler att anmäla sig till ungdomsledarkurserna.  

 
g. Hyresgäster  
Summering   
Många har engagerat sig i målningen av boxar under sommaren.  
 
Plan för kommande period 
Ska planera in en grillkväll och diskutera bland annat förslag för sadelkammare.  

 
h. Webb och IT   
Summering   
Webb: Nya webbplatsen är levererad och projektgruppen har haft ett första möte för att 
planera strukturen på nya webben och vilket innehåll som ska flyttas över till vilka sidor. 
 
IT: Data-länk lösning fungerar nu igen och vi har fått internettäckning vid lilla dörren mot 
parkeringen i nya ridhuset.  
 

Plan för kommande period  
• Flytta över innehåll från gamla till nya webben 

• Ta fram manualer för användare 

• Skriva ner strukturen för administratörer och användare hos HARK 

• Ordna inloggningar till användare  

• Planera lansering av nya webben – senast 1 december 2022  
 

i. Sponsring 
Summering 

Några nya företag är tillfrågade. Uppföljning återstår. Gamla ridhuset är färdigmålat, 
skyltarna för aktuella sponsorer är tvättade och uppsatta på väggen igen. Vi har gått igenom 
listan med avtal för att hålla reda på vilka som är aktuella och planerar att skanna in dem till 
Teams. 
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Plan för kommande period. 

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

• Skriva nyhetsbrev och skicka ut till alla sponsorer.  
 

j. Försäljning 

Summering 
Pågår försäljning av restaurangchansen, det går trögt och endast 6 koder är sålda hittills. Vi 
har på oss fram till 24 augusti att sälja sen måste vi rapportera och returnera det som är 
överblivet.  
 

Plan för kommande period 
Newbody kommer säljas mellan den 19 augusti till 23 september, vi måste 
registrera minst 8 säljare för att få starta en försäljning.  
 
Har varit i kontakt med Gutz och diskuterat om att starta den försäljningen i oktober.  
 
Bingolotto inför julen ska tas hem så snart det går, men först kommer 
julkalendrarna.  
 
Motivera försäljningarna med att vi ska samla pengar till en ny häst och förslag är att 
ha en ridgruppstävling där den grupp som säljer mest kan vinna priser.   
 
k. Uthyrning 

Summering 
Avtal slutet med REAL-gymnasiet om att ha lektioner på vår anläggning.  
 
Svenska P.R.E föreningen har bokat av sitt championat hos oss den 1 oktober, tävlingen är 
inställd.  
 
Plan för kommande period  

• Formalisera och marknadsföra uthyrning av gamla caféet som lokal för barnkalas när 
renoveringen är klar.  

• Ta fram och genomföra marknadsföringsplan efter pandemin.  

• Hyresavtalet för garaget går ut sist augusti.  

• Golden retriever klubben Västmanland har bokat ett av ridhusen över dagen den 22 
oktober för en hundaktivitet.  

 
Efterlyses någon som kan hålla i marknadsföring av uthyrning av hela eller delar av 
anläggningen. Anmäl intresse till bokning@hallstaridklubb.se  
 

l. Interiör   
Summering 
Under juli och augusti månad har vi haft stängt i stallet och då passat på att måla en del. Det 
har målats dörrar i nya stallet, korridoren utanför toaletten i gamla stallet, alla boxar ute och 

mailto:bokning@hallstaridklubb.se
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inne i gamilastallet, väggen till foderkammaren är målad, gamla uppropsrummet är målat 
och köksdelen är påbörjad. Hyresgäster i privatstallet har deltagit i målningen. 
 
Plan för kommande period 
Planerat en städdag den 10 september kl 13-16 med städning ute och inne. Medlemmarna 
kommer att bjudas in till detta event via Facebook och en lapp i stallet, det står även på 
hemsidan.  
 

§ 60 Arbetsmiljö, säkerhet & trygghet 
HARKUS börjar med trygghetskursen igen efter sommaren, temat nu är hästen i fokus. På 
detta vill de gärna ha med ridlärarna på detta. Ska göra en film till sociala medier.  
 
Maria tar upp att det behöver påminnas om att ha bra skor i stallet och att inte tofflor går att 
använda när man gör iordning häst osv.  
 

§ 61 Städdag – Västerås Mälarcamping sommar 2023 
Vi har fått erbjudande om att åka till Mälarcampingen och städa söndag vecka 27 2023. 
Städningen beräknas pågå ca 4 timmar och det kan behövas 30-40 personer som kan göra 
detta och vi får 40 000 kronor för detta.  
 

§ 62 Höstkonferens med HARK 
Vi ska köra konferens i oktober och nästa år köra på våren istället för nya styrelsen. Malin 
har bokat datum för höstens konferens den 21-22 oktober.  
 

§ 63 Mötesbokning  
Vi bokar in möten i början av 2023, 19 januari och 9 februari. Årsmöte bokas in till söndag 
den 19 februari.   
 

§ 64 Övriga frågor  
Nästa möte 15 september 
 
§ 65 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Maria Adolfsson, Sekreterare  Michelle Tirroniemi, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Senderovitz, Ordförande 


