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Styrelsemöte Hallsta Ridklubb, 2022-09-15  
 
Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, 
Julia Hagström, Anna-Karin Bouvin, Ellen Åkerström, Nora Gröhn, Nora Åkerström, Anna 
Blomstam, Michelle Tirroniemi, Katja Bergman, adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Frida Häggström, Linda Kohlén 

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

  
§ 67 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

  
§ 68 Val av protokolljusterare  
Julia Hagström valdes att justera dagens protokoll.  

  
§ 69 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Vattnat utebanan 

• Putsat av hagar 

• Byggt vidare på stängslet kring lösdriften 

• Fortsatt försöka få ihop en gräsklippare 

• Fått igång vattenvagnen 

• Vemmab har påbörjat området för ligghallen. 

• Sökt bygglov för ligghallen 

• Taket i uteboxarna är höjt 

• Ny belysning i gamla ridhuset (viss justering återstår) 

Plan för kommande period  

• Installera kattluckor 

• Montera styrning till gödselrännan 

• Fortsätta stängsla in för lösdriften 

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken 

• Få ihop gräsklippare 

• Fortsätta se över vattenvagnen och få den tät och finare 

• 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 

• Ta in nya offerter på avfallshantering 

• Tommy och Daniel åker till Karlskoga på utbildning i ridunderlag 12 oktober 
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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   
Ridskolan har kommit igång, med en del nya elever. Fortfarande har vi inte lyckats fylla 
grupperna, och ännu fler aviserar att de ska sluta. Främsta anledningen är den privata 
ekonomin. Det är 26 färre ridande i veckan jämfört med under våren, vilket ger en minskad 
intäkt på ca 50 000 kr på en period. Vi gör vad vi kan för att få in nya elever.  
 
Zorro blev inte bra efter sin skada och har nu avlivats, arbetet med att leta efter en ersättare 
är påbörjat. Dobbie ska inte längre fortsätta på ridskolan, då han inte passar för det.  
 
Vi har varit iväg på flera ponnyridningar med gott resultat. Det är dock sårbart när anmälda 
funktionärer avanmäler sig med kort varsel – som väl är händer det inte så ofta.  
 
Det har varit lite kort om personal vilket känns av, särskilt när det dyker upp extra saker att 
göra.  
 
Malin har föreläst om “vår resa” och vad folkbildningen betytt och betyder för oss, på 
Västmanlands Läns museum, i samband med ett seminarium inför valet.  
 
Hippologutbildningen årskurs 2 har varit här på studiebesök, vilket alltid är trevligt. 
 
Plan för kommande period 
Hitta en ny häst. Få arbetsro för personalen som har haft det hektiskt i början av terminen.  
Jobba vidare med att rekrytera nya ryttare, all hjälp med marknadsföring genom att till 
exempel dela inlägg i sociala medier mottages tacksamt.  
 

c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade preliminära resultatet för augusti ligger på 1 104,7 tkr vilket är 71,8 tkr 
över budget. Dock kommer investeringskostnaden för byte av lampor i gamla ridhuset att 
flyttas till resultatet vilket kommer påverka detta negativt med totalt 231,3tkr. Positivt är att vi 
har fått preliminärt positivt besked om renoveringsbidrag från RF SISU för installation av 
LED-lampor i gamla ridhuset och renovering av baracker. Prognosen har justerats med detta 
och även med kostnad för fibernät som vi har lagt beställning på – detta då vår befintliga 
internetlösning som går via datalänk till Ädelstenen kommer försvinna närsomhelst.  
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Vi upplever fortfarande att fler slutar rida på grund av generella kostnadshöjningar i 
samhället, och även föreningen förväntas bli drabbat av ökade kostnader på fler områden än 
tidigare, till exempel strö och dyngtömning.  
 
Plan för kommande period   

Prognosresultat 2022:   
Resultat: -444,3tkr   
Inkluderar inte ev. försäljning av Dobbie och resultat av ridgruppstävlingen.  
Likviditetsresultat: -704,4tkr  
  
Planerade investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående:  
Etablering av lösdrift, påbörjad. Viktigt att denna blir klar senast 1 oktober för att alla hästar 
behöver ha en torr liggplats därefter. Diskussion om olika tillfälliga lösningar för ligghall, 
Michelle ansvarar för att samla ihop en arbetsgrupp som tittar närmare på detta.  

  
I prognos 2022:  
• Installation av Fibernätverk  
• Hästar (ersättning av Zorro)  
 
Diskussion 
Hur vi ökar intäkter och minskar kostnader.  
Behöver titta på tävlingsdelen hur vi maximerar vinsten för tävlingarna, vilka drar in pengar 
och vilka förlorar vi på.  
 

d. Tävling  
Summering 
Tävlingen som skulle varit vecka 33 blev flyttad till vecka 35 istället. Resultatet för tävlingen 
blev ca 50 000 kr plus.   
  
Vi har köpt nya framhoppningshinderstöd som vi upptäckt visar fel höjd, de visar 5 cm för 
högt. Kontakt är tagen med leverantören om detta.  
 
Plan för kommande period 
Tävlingsansökningar för 2023 ska lämnas in sista september, vi lägger inte in någon tävling i 
Januari då det har varit dåligt med startande tidigare år.  
 

e. HARKinsats   
Summering   
Har börjat planera HARK-Galan med Malin och Eva och har haft kvartalsmöte, medverkande 
var: Moa, Hanna, Malin J, Eva, Daniel, Kristoffer och Michelle.   
 
Har tagit kontakt om nya klubbkläder - Moa och Hanna åker till Västerås nästa fredag för att 
känna på material och förhoppningsvis beställa 
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Plan för kommande period   
Fortsätter planera gala – boka lokal, mat osv. Komma ut med datum och öppna anmälan  
Beställa klubbkläder, t-shirts, pikétröjor, skjortor, stickade tröjor 

 
f. Ungdomssektionen  
Summering 
Har haft två möten och anordnat en grill- och spelkväll som blev lyckad.  
 
Har målat klart och städat i gamla cafeterian.  
 
Testar att ta bort dörren in till ungdomsrummet för att förhoppningsvis minska bus där inne. 
 
Plan för kommande period   
Har planerat in pysselstugan i september, en aktivitet som kommer ske en gång i månaden 
till och med december. Där kommer vi att pyssla, ha lite teori, mysa med hästar med mera. 
Denna aktivitet kommer att matchas med månadens tema. Om det blir lyckat kan det bli en 
fortsättning i nästa år.  
 
Har planerat in en käpphästhoppning till minne av Zorro den 23/9. Alla intäkterna går till 
insamlingen. Tanken är att alla kanske inte har möjlighet att vara med i en insamling med 
ridgruppen och då kan detta vara ett alternativ för att bidra.  
 
Hoppas kunna genomföra en teambuilding i september eftersom den blev inställd i augusti.   
 
Har påbörjat insamling av pant för att få lite extra inkomst så att vi kan stå för kostnaderna 
av ungdomsledarkursen. Vi fick bidrag för 6 personer men sedan fanns inget intresse i 
HARKUS så vi fick fråga andra ungdomar i klubben och vi lyckades hitta två som ville, detta 
innebär att vi totalt skickat 5 personer. Detta innebär att vi förmodligen kommer behöva 
betala tillbaka en del.  

 
g. Hyresgäster  
Summering   
Målningen i gamla stallet är klar. Pågår diskussioner om att kunna låsa om vissa 
delar av förvaring detta är dock inte möjligt då det behöver vara möjligt att gå 
igenom. Malin informerar om det och påminner hyresgäster om att de ska delta i två 
städdagar per år.  
 
h. Webb och IT   
Summering   
Jobbar på med att flytta över information från gamla webben, flytten är nästan klar. Nu är 
fokus på att hitta en bra struktur på sidan. Ska fråga ca 10 personer i olika åldrar om de kan 
vara referensgrupp för att testa att söka på sidan under oktober. 
 
Plan för kommande period  
• Ordna inloggningar åt personalen och Julia  

• Ta fram lathundar  
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• Ta reda på hur vi praktiskt ordnar med att stänga den gamla sidan och flytta över till den 
nya  

• Ha testperiod (okt)  

• Planera workshop till konferensen 

• Planera lansering  
 

i. Sponsring 
Summering 
• Tyvärr har Hallsta Veterinärstation sagt upp sitt avtal 

• Skyltarna som sitter på våra tävlingshinder är uppdaterade 

• Avtalen är skannade och ska läggas in i Teams och länkas till excelfilen 
 
Plan för kommande period 

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

• Skriva ett “nyhetsbrev” och skicka ut till alla sponsorer 

• Kontakta potentiella nya sponsorer 

• Samla ihop loggor till nya webben 

• Uppdatera sponsorpaketen  
 

j. Försäljning 

Summering 
Restaurangchansen är avslutad. Inget bra resultat då vi inte sålt många. Eftersom det i 
avtalet står att vi tar på oss att som minst sälja 25 koder så har vi några kvar. Anna lägger ut 
information om att det kan ingå i ridgruppsförsäljningen. 
 
Plan för kommande period 
Newbody är nu i gång och några ridgrupper har registrerat sig som säljare. Det går framåt 
och förhoppningsvis når vi 250 sålda paket som ger fri frakt.   
 
Bingolotto/Folkspel är kontaktade och jag har lagt beställning på julkalendrar och 
sverigelotter som är paketerade i kuvert. Några ridgrupper är intresserade. 
 

k. Uthyrning 

Summering 
Hyresgästen har flyttat ut ur garaget som nu åter står till ridskolans förfogande.  
 
REAL-gymnasiet har börjat ha sin undervisning här varje tisdag, i gamla lektionssalen. Det 
fungerar bra.  
 
Övrigt 
Efterlyses fortfarande någon som vill hålla i information och marknadsföring av uthyrning, är 
du intresserad hör av dig till ordforande@hallstaridklubb.se.   
 
 
 

mailto:ordforande@hallstaridklubb.se
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l. Interiör   
Summering 

• Målat klart pentryt i gamla stallet  

• Gör i ordning sadelkammaren till hyresgästerna i stora delen  

• Hämtat nya möbler till fiket, ifrån Köping 

• Målats dörrar i nya stallet 

• Haft en städdag, dålig uppslutning  
 
Plan för kommande period 
Hålla ett möte med interiörgruppen och stämma av kring listan vi har med saker att göra. 
 

§ 70 AU informerar 
Dobbie köptes i början av året och det upptäcktes ganska snart att han inte passade på 
ridskolan. Nu pågår arbete med att reda ut reklamation av köpet med hjälp av advokat.  
Diskussion om fiberuppkopplingen vilket med anledning av brådskan har mejlats ut tidigare. 
Diskussioner om ekonomin som vi under mötet har berört på punkten ekonomi.  

 
§ 71 Arbetsmiljö & säkerhet 
Julia, Nora och Elenor ska på nästa tillfälle av kursen stalltrygg på lördag den 17 september. 
Deras senaste projekt, en film, finns upplagd på sociala medier.  
 

§ 72 Beställning av fiberuppkoppling 
Datalänken som vi idag har via Hallstahammars kommun kommer att upphöra när som helst 
och vi behöver hitta en ny lösning för internetuppkoppling. AU har jämfört lite olika alternativ 
och kommit fram till att den bästa långsiktiga lösningen är att beställa fiber via Fibra som 
kommer att kosta ca 66 000 kronor. Då det var brådskande med beställningen har detta 
skickats ut via mejl till hela styrelsen och beställningen är gjord, beslutet dokumenteras här.  
 
Beslut  
Att beställa fiberuppkoppling från Fibra   
 

§ 74 Övriga frågor  
a. Nästa möte är den 13 oktober 

 
§ 75 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Maria Adolfsson, Sekreterare  Julia Hagström, Justerare  
 
Justeras: 
 
 
Eva Senderovitz, Ordförande 


