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Styrelsemöte Hallsta Ridklubb, 2022-10-13  
 
Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, 
Julia Hagström, Ellen Åkerström, Nora Gröhn, Nora Åkerström, Katja Bergman, Linda 
Kohlén, adjungerad Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Frida Häggström, Anna Blomstam, Michelle Tirroniemi, Anna-Karin Bouvin 

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

  
§ 77 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   

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

  
§ 79 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Byggt vidare på stängslet kring lösdriften  

• Rullar samt ena bandet bytt på gödselelevatorerna  

• Vemmab är klar med området för ligghallen  

• Fått bygglov för ligghallen  

• Kommit överens med leverantören om justeringen av belysning i gamla ridhuset 
eftersom det blev randigt så det behövs fler armaturer. Har kommit överens om att sätta 
upp det och dela på kostnaden. Det blir 25 000 kr för ridskolan.  

• Flyttat om utrustning in i garaget efter tidigare hyresgäst. Så mycket bättre struktur på 
vår utrustning nu. Tommy är superbra på detta.  

• Tommy och Daniel var på inspirationsdag kring ridunderlag i Karlskoga, väldigt givande. 
Fick praktisk information om guiden om underlag som ridsportförbundet har tagit fram. 
Behöver börja föra journal över skötseln av underlagen så att vi kan följa upp vad som 
fungerar.  

 
Plan för kommande period  

• Installera kattluckor  

• Montera styrning till gödselrännan  

• Fortsätta stängsla in för lösdriften och sätta upp vindskydd  

• 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  

• Montera ny tvättmaskin 
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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. 

 

b. Ridskola  
Summering   
Vi har fått in en del nya elever, men tyvärr även ytterligare några som har slutat. Av de nya 
som börjar nappade de flesta på erbjudandet om rabatt i samband med ponnyridningen på 
Åsby. Härnäst ska vi på ponnyridning vid Julmarknaden på Westerqvarn, fundering pågår 
om ett liknande erbjudande då.   
 
Dock så märks det av att vi för tillfället har för få hästar. Vi har ju ännu ingen ersättare för 
Zorro, samt Cally och Benny är mycket senare igång än planerat på grund av skador, 
Cerdito är ny och kan inte gå så mycket. Det blir väldigt sårbart att “maxa” antalet elever 
denna period. Vi kommer att vissa dagar behöva avboka elever och låta dem rida vid andra 
tillfällen när läget är bättre. Vi får inte äventyra hästarnas välmående, och kan inte låta de 
som är friska täcka upp allt för sina kompisar - då kommer de själva att gå sönder till slut.   
 
Vi har en för säsongen ny foderleverantör. Det vi märker av är att det troligen inte är lika bra 
värden i fodret som önskat, vilket gör att många hästar tappat i hull och vi behöver 
komplettera med mycket kraftfoder. Vi håller på att se över det hela för att hitta en så bra 
lösning som möjligt och få upp hästarna i hull.  
 
Hark´s Flores visades på fölchampionatet på Strömsholm och kom där på fjärde plats. 
Superskoj!   
 
Svenska Ridsportförbundets Återstartsmedel har beviljat oss bidrag bidrag. Det ska gå till att 
utbilda och ha träffar med våra stallvärdinnor och ridlärare. Vi har även via Svenska 
Ridsportförbundet fått ett stöd för att locka fler 65+ till föreningen/ridskolan. 
 
Plan för kommande period 

• Arrangera 5-årskalas i stallet då vi firar den nya anläggningen 

• Genomföra mästerskap i hoppning, dressyr och käpphästridning  

• Fortsätta fylla ridgrupperna  

• Ponnyridning på allhelgonahelgen vid Westerqvarn, funktionärer behövs till lördagen. 

• Konferens kommer genomföras för styrelse med flera den 21-22 oktober 
 

c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet för september ligger på -451,9 tkr vilket är 196,9 tkr bättre än budget. Även 
ackumulerat resultat ligger fortfarande över budget. Detta kan på intäktssidan förklaras med 
att vi har fått in 75 % av renoveringsbidraget från RF SISU och att vi tidigare under året har 
sålt en häst och tagit bort en annan.  
 
På kostnadssidan ser vi förskjutningar i beställningar/leveranser.  
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Arvsfonden har beslutat att stötta oss med ett bidrag på 2 278 tkr för anläggning av 
naturbana och ridstig för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Hälften av 
bidraget betalas ut under 2022 och kommer påverka klubbens övergripande resultat positivt. 
Pengarna kommer hållas helt isolerade från resten av verksamhetens ekonomi. Bara en liten 
del av projektet kommer genomföras under 2022, helheten måste vara klar senast hösten 
2025 (inom 3 år från beslut).  
 
Om man bortser från detta bidrag är vår situation fortfarande utmanande på grund av 
kostnadshöjningar generellt vilket fortsätter påverka oss direkt och även indirekt då folk inte 
har råd att rida som tidigare – prognosen är därför fortfarande oroväckande!  
 
Vi har den senaste perioden intensifierat vår marknadsföring och även etablerat nya 
ridgrupper vilket har gett resultat i form av ett ökat antal ridande jämfört med förra månaden.  
 
Lösdriftsprojektet kommer inte färdigställas med ligghall i år för att säkra kassaflödet. 
 
Plan för kommande period   
Prognosresultat 2022:   
Resultat: 797,1tkr. Inkluderar inte ev. försäljning av Dobbie.  
Likviditetsresultat: 340tkr. Detta inkluderar 1,139tkr från Arvsfonden.  
 
Planerade investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående:  
- Etablering av lösdrift fas 1 (utan ligghall)  
 
I prognos 2022:  
- Installation av Fibernätverk  
- Hästar (ersättning av Zorro) 
 
Övrigt 
Budgetarbetet kommer påbörjas i närtid. Vi kommer dessutom se över tävlingsekonomin i 
mer detalj för att öka medvetenheten inför planering av nästa års tävlingar. 
 

d. Tävling  
Summering 
Har gjort ansökningar för nästa års tävlingar och har ansökt om samma veckor som under 
2022, totalt 5 tävlingar och 9 tävlingsdagar. Inom dressyren har vi ansökt om att arrangera 
trestjärnig tävling vecka 27 och 38 i kombination med en- och tvåstjärnig.  
 

e. HARKinsats   
Summering   
Beställt nya klubbkläder, väntar på att de ska tryckas innan de hämtas hem.  
Poängåret är avslutat och biljetter till SIHS är utdelat enligt modellen och övriga biljetter är 
sålda. Har skickat ut en save the date om HARK-galan den 21 januari.  
 
Plan för kommande period   

• Planera in försäljning av klubbkläder  

• Få klart med biljetter till SIHS  
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f. Ungdomssektionen  
Summering 
Anordnade under september månad anordnade käpphästhoppning till minne av Zorro. Det 
var en omtyckt och rolig aktivitet som bidrog till gemenskap. Har haft första träffen med 
pysselstugan, det var uppskattat. Har haft ett möte i september, där tjejerna som går 
ungdomsledarkursen fick vara med, Felicia Järlestig, Aurora Kristensson och Linnea 
Dobbing. Har tagit bort tejpen i de fönster i gamla cafeterian som hade missats tidigare.  
 
Plan för kommande period  
I oktober ska vi ha pysselstugan träff nr 2, den 16/10, i nuläget inga anmälda. Vi har planerat 
spökövernattning den 31/10. Vi har fortsätter insamling av pant för att få lite extra inkomst.  

 
g. Hyresgäster  
Summering   
Inflytt har skett i den nya sadelkammaren i stora stallet hos hyresgästerna.  
 
Övrigt 
För att hålla kostnaderna nere ska det informeras om att det är viktigt att släcka efter sig 
samt att dörrar till uppvärmda ytor ska stängas och att det inte ska skruvas på element. Det 
är viktigt att inte skruva på elementen då det är inställt för att hålla bra temperatur över tid 
och för vissa är det risk att de går sönder om man skruvar för mycket.  
 

h. Webb och IT   
Summering   
IT: Installation av fibernät pågår – schaktföretaget väntar på tillstånd för grävning från 
Energigatan. 
 
Webbgruppen har tagit reda på hur vi gör för lanseringen av webben och fortsatt att flytta 
över lite material.   
 
Plan för kommande period  
Göra klart för workshop på konferensen, ordna inloggningar och lathundar inför byte av 
webbplats. Lansering planeras fortfarande till 1 december.  
 

i. Sponsring 
Summering 
Flertalet nya potentiella sponsorer är kontaktade (står i Teams), uppföljning pågår. En 
tillfrågad har tackat ja och funderar nu över vilket sponsorpaket de vill ta.   
  
Plan för kommande period.  
Ta fram en aktuell kalkyl gällande leasing/köp av B-kortsbil  
Nyhetsbrev är skrivet, ska skickas ut till alla sponsorer under oktober.  
Samla ihop loggor till nya webben  
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För diskussion/beslut i styrelsen  
Förslag från sponsorgruppen att alla i styrelsen funderar ut ett företag var som de själva kan 
kontakta och fråga. Information finns i Teams-sponsorteamet. Alla funderar och återkopplar 
på nästa styrelsemöte.  
 

j. Försäljning 

Summering 
Inget särskilt att informera om, ridgruppstävlingen pågår för fullt och det verkar gå bra med 
både kalendrar och Newbody. 
 

k. Uthyrning 

Summering 
Anna har sagt upp sitt hyresavtal för caféet. Enligt avtal löper avtalet till augusti 2023 men 
hon lämnar gärna tidigare om det går.  
 
Golden Retriver klubben Västmanland önskar ha utställningar hos oss två gånger under 
2023, februari och oktober. De har fått offerter.  
 
Plan för kommande period  

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

• Ta fram och genomföra marknadsföringsplan (efter Corona) 

• Hitta ny lösning för hyresgäst till cafét 
 
Övrigt 
Efterlyses intresserad att hålla i marknadsföring för uthyrning.  
 

l. Interiör   
Summering 
Under september månad har vi målat klart gamla pentryt i gamla stallet och gjort iordning 
sadelkammaren där till hyresgästerna i stora delen. Det har skruvats upp hyllor i pentryt och 
hyresgästerna har kunnat ställa in sina saker. Det har möblerats om i fik1 och ordnats i 
gamla cafét med möbler, putsat fönster och hämtat möbler.  
 
Plan för kommande period  
Hålla ett möte med interiörgruppen och stämma av kring listan vi har med saker att göra. 
Stämma av och uppdatera listan.  
 
För diskussion/beslut i styrelsen  
Önskar någon som kan hålla i nästa städdag, den 19 november. Men jultema och göra fint 
med julpynt på anläggningen. 
 

§ 81 Arbetsmiljö, säkerhet och trygghet 
Sista trygghetsträffen är den 23 oktober som Ellen, Ebba och Felicia åker på med tema 
individens trygghet. I projektet har de påbörjat en policy för sociala medier, den skickas ut till 
styrelsen för feedback. 
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Daniel har pratat med ett företag om att titta på belysning på baksidan av gamla ridhuset.  
 

§ 82 Övriga frågor  
a. Nästa möte är den 10 november 

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


