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Närvarande: Eva Senderovitz, Ann-Marie Kossowski, Michelle Tirroniemi, Elin Koop, Daniel 
Järlestig, Julia Hagström, Adjungerade: Malin Johansson, ridskolechef (hela mötet) 
Ej närvarande: Anna Blomstam, Elin Walser, Linda Bork, Nora Gröhn, Nora Åkerström 
 
138. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
139. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
140. Val av protokolljusterare  
Elin Koop valdes att justera dagens protokoll.  
  
141. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering  

• Ordnat med lite punkter från elbesiktningen, bytt ett par armaturer samt ordnat nytt 
”glas” på någon.  

• Sladdat av infarterna vid nya.  

• Hjälpt till lite vid tävling.  

• Fäst plåten runt brunnen i spolspiltan i gamla bättre då den börjat lossna.  

• Parkeringen vid nya har förbättrats och gjorts lite större.  

• Haft hit elektriker som monterat fler uttag i lektionssalen samt kontoret.  
 
Plan för kommande period  

• 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. Vi har fått klartecken på lösning från länsstyrelsen  

• Beta av punkter från elbesiktningen  
  
Övrigt  
Promota 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. 262 genomförda förra perioden, 270 genomförda nu.   
 
b. Ridskola  
Summering  
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Har i oktober haft 3 klubbtävlingar, 2 pay´n jump, temalektioner och konfirmationsläger. Vi 
har även varit på ponnyridning i Ransta.    
Hade träff med de yngre stallvärdinnorna vilket var väldigt uppskattat av alla deltagare.   
Planen är att sälja Brille, men han blev dessvärre halt och är nu behandlad. Ska på återbesök 
v 46.  
Kotten är skadad och efter noggrann utredning av veterinär kommer han att behöva avlivas. 
Ingen ersättare kommer köpas in just nu utan vi fortsätter bygga vidare på de yngre 
hästarna som är på väg in i verksamheten.  
Det har varit höstlov då anordnades aktiviteter som var välbesökta.   
Distriktet har haft en ridlärarfortbildning hos oss för alla klubbar i Västmanland och 
Södermanland, det var hoppträning för Lotta Björe.   
 
Plan för kommande period  
November startar med höstlov, som följs av teorivecka. Båda veckorna bjuds det på extra 
aktiviteter.   
Har planerat in 2 klubbtävlingar, 1 pay´n jump och konfirmationslägret har sin andra helg 
här.   
De äldre stallvärdinnorna samt ridlärarna ska ha en träff för att få inspiration och som ett 
litet “tack-för-hjälpen”. 
  
c. Ekonomi  
Summering  
Det ackumulerade resultatet efter oktober månad är 1 019,7 tkr vilket är 703,4 kr över 
budget. Avvikelsen från budget kan, precis som för en månad sedan, till stor del förklaras 
med att:  
Vi fortfarande väntar på fakturor från foderleverantör och för diverse anläggnings-relaterat 
arbete:  

• Planering av parkeringsområdet   

• El-arbete   

• Ny dörr mellan ryttargång och korridor  
 
Under oktober har klubben investerat i en häst, Beneton och en fodervagn.  
Kvartalsrapport är inskickad till kommunen.  
Vi har fått överskottsutbetalning från Fora. 
 
Prognostiserat resultat för 2021 är 168 tkr, det positiva resultatet beror på försäljning av 
hästar under året och överskottsutbetalning från Fora.  
 
Planerade investeringar under resten av året 

• Påbörja renovering av baracker 

• Höjning och förlängning av tak på uteboxar, flyttas över till 2022 
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• Målning av väggar i gamla ridhuset 

• LED-belysning i gamla ridhuset 

• Renovera grusvägen bakom gamla ridhuset, för bättre arbetsmiljö 

 
d. Tävling 
Ingen rapport 
  
e. Medlemsinsats   
Summering  
Biljetter för Stockholms International Horse Show har kommit, är betalda och bussen är 
bokad. 
  
Plan för kommande period  
Maila ut till alla som ska åka med till Stockholms International Horse Show, genomföra resan 
och planera medlemsevent till december  
  
Övrigt  
Saknar poäng från anläggningsgruppen. Förslag ges att medlemskoordinatorerna ska hämta 
poängen själv ifrån anläggningsgruppens excelfil, de får prova detta och återkomma om det 
inte fungerar.     
  
f. Ungdomssektionen  
Summering  
Har anordnat två kalas under oktober och spökövernattning i början av november, båda 
sakerna var uppskattade.  
 
Plan för kommande period  
Under november månad kommer vi påbörja luciaträningar inför luciashowen.  
Boka in möte med Malin Johansson för att få information och diskussion om värdegrund.  
 
Övrigt  
Den nya betalmetoden fungerade bra på övernattningen. 
  
g. Hyresgäster  
Summering   
Har haft träff med hyresgästerna och pratat igenom rutiner, hyresavtal, hagar m.m. Har 
justerat systemet kring vilka hästar som går i vilka hagar.  
 
h. Webb 

Inget att rapportera.  
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i. Sponsring 
Dags att ta tag i de befintliga sponsorerna och bjuda in till omförhandling av avtalen.  
  
j. Uthyrning 
Övrigt 
Golden Retrieverklubben vill komma tillbaka fler gånger.  
  
k. Klubbkläder  
Övrigt  
Borde titta på möjligheterna att utöka sortimentet med att köpa klubbkläder från fler ställen 
än Hööks, t.ex. t-shirts, mössor.  
 
l. Interiör   
Inget att rapportera.  
   
142. AU informerar  
Inget att rapportera 
  
143. Handlingsplanen  
Inget att rapportera 

  
144. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Behöver ha gummimattor till spolspiltorna, Daniel tittar på detta.  

  
145. Övriga frågor  
a. Vi är anmälda till ponnyridning på Jul vid Skantzen och har fått inbjudan till 

informationsmöte.   
b. Förslag att planera in en medlemsfest i början av 2022.  
c. Nästa möte 16 december, hemma hos Eva.   
  
146. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Elin Koop, Justerare  
 
Justeras: 
   
______________________________   
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Eva Senderovitz, Ordförande  


