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Närvarande: Eva Senderovitz, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Maria Adolfsson,  
Julia Hagström, Michelle Tirroniemi, Adjungerad: Malin Johansson, ridskolechef 

Nora Gröhn och Nora Åkerström till halva § 150  
Ej närvarande: Elin Koop, Anna Blomstam, Elin Walser, Linda Bork 
 
147 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
148 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
149 Val av protokolljusterare  
Michelle Tirroniemi valdes att justera dagens protokoll.  
  
150 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   

• Ordnat med lite punkter från elbesiktningen, nu återstår bara lite struktur på 
gummikablarna.  

• Plogat och sandat.  

• Hjälpt till lite vid tävling.  

• Dörren vid ryttargången är utbytt 

• Ebes har lagat ventilationen i gamla ridhuset, den lät illa (ventilationen till 
serviceutrymmena)  

• Jobbat med frusna rör, både själva och med hjälp av rörmokare  

• Lagat hål i väggen i gamla ridhuset och väggarna har börjat målas (dock paus nu pga kyla 
och fukt)  

• Köpt reservdelar till lite hinderstöd så nu har vi många fler hela 

 
Plan för kommande period  

• Ordna gummikablarna vid gödselbanden, det sista efter elbesiktningen.  

• Montera upp slangvinda i nya stallet  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, men ett riktigt räcke  

• Prata med Vemmab kring vattensamlingarna som kom efter att vägarna förstärkts ut till 
hagarna samt eventuellt vad vi kan göra med vägen bakom ridhuset.  

• Förlänga taket vid uteboxarna.  
 
Övrigt  
Påminnelse om att skicka in om brandskydd vid övernattningar.  
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b. Ridskola  
Summering   
Har behövt prioritera om de arbetsuppgifter som inte direkt har med hästarna att göra på 
grund av sjukskrivningar under november. Har genomfört ett höstlov med flera extra 
aktiviteter och vi har även haft teorivecka - där eleverna erbjöds två kvällar med 
undervisning vilket var välbesökt och roligt.    
Har genomfört två klubbtävlingar, en pay´n jump och helg nr två på konfirmationslägret.   
Vi har varit på en trevlig träff med de äldre stallvärdinnorna vilken bestod av middag och att 
se på Sissela Kyles show på Konserthuset i Västerås.   
Årets luciashow har genomförts, den blev riktigt bra och väldigt välbesökt inom rådande 
restriktioner. Under showen delades pris ut till årets HARKare som utses av personalen, 
vinnare i år blev Julia Hagström. 
   
Information om hästar:  
Kotten och Brille är avlivade. Brille har varit ute till försäljning men blev halt och efter 
utredning har det visat sig att det inte fanns något att göra.  
Max är kollad av veterinär igen, och det ser fortsatt bra ut. Planen är att han snart kommer 
att börja gå med på enstaka lektion/vecka. 
 
Plan för kommande period   
I december gör vi klart all planering för 2022 vad gäller ridgrupper och extra aktiviteter. 
Några grupper kommer att komprimeras för att ge plats åt nya. Tre klubbtävlingar kommer 
genomföras och som vanligt julkurser under lovet. Distriktet har 3 ridlärarfortbildningar här, 
samt en chefsträff 
  
c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet till och med november ligger ackumulerat på 304 tkr, vilket är 171 tkr under 
budget. Avvikelsen från budget kan förklaras med att fakturering av ridavgifter gjordes i 
december och ligger i budget för november. Dessutom har vi fortfarande inte fått fakturor 
för grovfoder där vi är skyldiga ca 450 tkr.  
 
En del investeringar får vi skjuta till 2022 då de flesta hantverkare har så mycket att göra att 
de inte har möjlighet att offerera eller genomföra våra önskemål.  
 
Plan för kommande period   
Prognosticerat resultat 2021, 2,5tkr.   
Likviditetsresultat: -400tkr  
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Planerade investeringar/större projekt resten av året:  

• Målning av väggar i gamla ridhuset är påbörjat, kommer slutföras våren 2022  

• Renovering av ridvägar bakom gamla ridhuset är beställd, oklart om det hinns med  

• Div. elarbeten som hanteras löpande 
 
d. Tävling 
Vill köpa hinderstöd till framhoppning, 21 000 kr. Det är godkänt, inget beslut av styrelsen 
behövs.  
 
e. Medlemsinsats   
Summering   

• Har genomfört resa till Sweden International Horse Show  

• Har varit på en lärorik konferens   

• Planerat medlemsevent i december 
 
Plan för kommande period   

• Genomföra medlemsevent den 19 december  

• Fortsätta med jobb från konferensen 
 
Övrigt 
Uppmanar styrelsen att också delta i medlemseventet!   

f. Ungdomssektionen  
Summering   
Anordnade under november månad spökvandring och spökövernattning och i början av 
december pepparkaksbak, båda lyckade och uppskattade aktiviteter.   
 
Styrelsen för HARKUS har genomfört värdegrundsarbete tillsammans med Malin Johansson.  
 
Plan för kommande period  
Under december månad kommer inte några möten eller aktiviteter genomföras. Däremot 
planeras möte i början av januari för att förbereda inför årsmötet.  
 
Har pratat ihop sig med Emil Koop från anläggningsgruppen som ska ansvara för målningen 
av gamla cafeterian som HARKUS ska genomföra.  
 
g. Hyresgäster  
Summering   
Inget särskilt att rapportera, det flyter på bra. Det finns flera hyresgäster på kö och avtalen 
ska uppdateras lite.  
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h. Webb   
Summering   
 Har påbörjat inventering av webbsidan inför byte av webbplats.  
 
i. Sponsring 
Summering   

• Har blivit sponsrade med ett hinder från REAL-Gymnasiet, avtal är på väg till Malin.  

• Har blivit sponsrade med en ny TV från RF Sisu som ska sättas upp i cafeterian.  
  
j. Uthyrning 
Summering   
Inget att rapportera. Har varit lågt tryck under Corona.  
  
k. Klubbkläder  
Summering   
Har köpt in mössor och pikétröjor som ska säljas. Maria Adolfsson tar fram ett formulär som 
kan användas för beställning. Michelle ansvarar för försäljningen.  
  
l. Interiör   
Summering   
Har fått skåp till omklädningsrummen.  
Har fått flaggstänger och fundament från Circle K som är fraktat till ridklubben, pågår 
funderingar om var de ska placeras.  
   
151 Arbetsmiljö & Säkerhet  
Facket kommer och hjälper till med att genomföra skyddsrond i början på januari 2022.  
  
152 Övriga frågor  
a. Verksamhetsberättelse/plan: Maria skickar ut påminnelse till styrelsen om att skriva 

rapporter för arbetsgrupperna.  
b. Rollbeskrivningar: Till dialog med valberedningen, rollbeskrivningarna behöver ses över 

och att vi lägger på tidsåtgång.  

c. Medlemsfest: Malin tar tag i detta efter årsskiftet.   

d. Nästa möte 2022-01-20 
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155 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Michelle Tirroniemi, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


