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Närvarande: Eva Senderovitz, Ann-Marie Kossowski, Julia Hagström, Nora Åkerström, 
Michelle Tirroniemi, Elin Koop, Nora Gröhn  
Adjungerade: Malin Johansson, ridskolechef (hela mötet), Lisa Ling, hyresgäster (§ 122-125) 
Ej närvarande: Daniel Järelstig, Elin Walser, Linda Bork 
 
122. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
 
123. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
124. Val av protokolljusterare  
Julia Hagström valdes att justera dagens protokoll.  
  
125. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   
Arbetet med att flytta in stängslet efter Vinbäcken är nästan klart och röjning av sly är 
påbörjad. El-Team har påbörjat sitt arbete med el.  
 
Plan för kommande period   

• Färdigställa flytt av stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, men ett riktigt räcke  

• Fortsätta arbetet med parkeringen  

• 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   
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Det är problem med att få ideell hjälp till olika projekt i anläggningsgruppen och även svårt 
att få entreprenörer att slutföra jobb och att lämna offerter på jobb.  
  
b. Ridskola  
Summering   
Moa har gått klart sin utbildning – SRL 1 – och blev godkänd vid examen.  
Ny häst, Cally, är inköpt i september.  
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Har i augusti haft sommarkurser v 31 och Summercamp, därefter uteritt, pay´n jump, grönt 
kort kurs, ljusgrönt kort kurs, 2 klubbtävlingar i hoppning, en föräldrakurs och en 
stallvärdinneträff.  
 
Har fått bidrag via Bergslagslyftet, som ska gå till aktiviteter för klubbens stallvärdinnor. 
 
Plan för kommande period   
I september börjar Isabel sin utbildning - SRL 2. Det innebär att hon är på skolan vissa dagar 
och kvällar, samt att hon är tjänstledig i 6 veckor i vår.  
 
Alla anställda kommer att gå en skyddsrond tillsammans. Vi har inget eget skyddsombud då 
ingen vill vara, så ronden genomförs alla tillsammans.   
 
Planerar att ha terränghoppning, klubbtävling i dressyr, pay´n jump och pay´n ride samt 
temalektioner. 
  
c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet till och med juli  ligger ackumulerad på 560tkr vilket är 96tkr under budget.  
 
Avvikelser från budget kan bland annat förklaras med att:  

• Fakturering av terminsavgifter och inackorderingar ligger i budget för augusti, men 
faktureras i september  

• Vi väntar fortfarande på fakturor från foderleverantör och för markarbete 
(parkering/ridhus)  

• Lokstöd har kommit in i augusti, ligger i budget för september.  
  
Riksidrottsförbundet kommer under hösten att öppna för möjligheten att ansöka om 
Corona-relaterat kompensationsstöd för perioden 1 maj till och med 28 september. 
Ansökan är öppen 15 oktober–26 oktober. Eva ska undersöka om vi har behov av att söka 
stödet.  
 
Under augusti har klubben investerat i en häst, Proud Sally, och en jordborr. 
 
Plan för kommande period   
Prognostiserat resultat för 2021 är -127 t kronor och likviditetsresultat -850 tkr. 
 
Budgetarbetet för 2022 kommer att påbörjas inom kort.  
 
Planerade investeringar för resten av 2021 

• Fixa parkeringsområdet 
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• Renovera baracker  

• Inhängning av nytt arrende och flytt av befintliga haggränser 

• Byte av dörr i ryttargången  

• Inköp av fodervagn till halm i RS-stallet  

• Häst till ridskolan  

• Höjning och förlängning av tak på uteboxar 

• Etablera/renovera grusväg bakom gamla ridhusets långsida  
 
För diskussion/beslut i styrelse 
Styrelsens arbetsutskott rekommenderar följande uppdatering av investeringsplan då det 
inte är möjligt att genomföra allt som är planerat, dels tidsmässigt men också ekonomiskt.  
 
Skjuta på följande investeringar 

• Målning av ridhus till 2022 då fler offerter behöver tas in.   

• Förlängning av gödselsband då höjning/förlängning av tak på uteboxarna har högre 
prioritet (intäktsdrivande)  

• Etablering av lösdrift  
 
Fortsatt prioritera följande investeringar 

• Köpa en till häst till ridskolan.  

• Planera för höjning/förlängning av tak på uteboxarna. Vi har fått in en offert men tar in 
en till för att få bäst möjliga pris.  

• Etablera/renovera grusväg bakom gamla ridhusets långsida (arbetsmiljöfråga) 
 
Beslut  
Att godkänna arbetsutskottets förslag att prioritera om investeringar för resten av 2021  
 
d. Tävling 
Summering   
Dressyrtävling i helgen 25-26 september, jättesvårt att få tag i funktionärer.  
  
e. Medlemsinsats   
Inget att rapportera.  
 
f. Ungdomssektionen  
Summering   
Arrangerade en uppskattad filmkväll under augusti och har haft ett möte  
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Plan för kommande period   

• Genomför en käpphästaktivitet den 23 september och ett möte.  

• Titta på att flera har möjlighet att lägga ut aktiviteter i HARKUS kalender på hemsidan, 
Malin hjälper till med detta.  

• Har två kalas inbokade i oktober.  

• Har satt upp en förfrågan om någon är intresserad av att vara med i Vi i stallet, ska titta 
på möjligheterna för detta. Västmanlands tävling sker i Strömsholm under november 
månad.  

 
g. Hyresgäster  
Det är ett problem med hagar, att det inte finns tillräckligt med hagar åt alla 
hyresgästhästar. Förslag att kunna montera om de små grushagarna så att det blir tre hagar 
istället för två. Ridklubben kan stå för materialet om hyresgästerna kan tänka sig att göra 
arbetet. Lisa tar med sig förslaget tillbaka till de övriga hyresgästerna.  
 
Flera hyresgäster har upplevt att det varit svårt att få tillgång till gamla ridhuset, att halva 
ridhuset var bokat men ridgruppen hade tagit mer plats i anspråk. Nu har de grupper som 
behöver mer plats bokat hela ridhuset så att det ska vara tydligt för alla att det är bokat.  
  
h. Webb   
Summering   
Idrott Online kommer lägga ner sin webbsidelösning från 2022, vilket innebär att vi behöver 
börja fundera på någon annan lösning. Ridsportförbundet kommer också att fundera över 
om de kan hjälpa till med detta.  
 
i. Sponsring 
Summering   

• Grovplanering av ansvarsfördelning inom gruppen. Har funderingar på möjligheterna att 
få mer stöd ifrån styrelsen och kanske även andra i föreningen för att hinna med allt 
arbete.   

• Engagerat sponsorer till dressyrtävlingarna den 25-26 september  

• Hälsat ny medlem Michelle välkommen i gruppen som nu består henne, Nora och Anna, 
samtliga i styrelsen. 

 
Plan för kommande period   

• Planeringsträff för sponsorgruppen 

• Träff mellan sponsorgruppen och tävlingsgruppen för att lägga en plan för 2022 

• Fortsätta leta sponsorer och samarbeten 
  
  



HALLSTA RIDKLUBB 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 

2021-09-23 
Sida 5 

 

 

 
j. Uthyrning 
Summering   

• Sveriges Shetlandssällskap har haft hingstvisning hos oss en dag  

• Svenska Pura Rasa Ezpañola Föreningen skulle ha haft tävling hos oss 2-3 oktober men 
har valt att ställa in även detta år på grund av pandemin 

 
Plan för kommande period   

• I oktober har Golden Retriever klubben Västmanland hyrt lokal hos oss 

• Har fått en fråga på att hyra ut lokal för barnkalas och funderar på att formalisera och 
marknadsföra ett sådant erbjudande och göra iordning en lokal för detta 

 
Övrigt 
Nora Gröhn har en fundering om det är möjligt att ha loppis i nya ridhuset, t.ex. hyra ut bord 
eller ha baklockeloppis. Styrelsen är positiv till detta.  
 
k. Klubbkläder  
Inget att rapportera.  

 

l. Interiör   
Summering   

• Målning/renovering av entrén i gamla ridhuset är klar  

• Rensning på vinden har påbörjats 

• Skåpflytt har påbörjats 
 
Plan för kommande period   

• Pentry i lektionssalen (Eva beställer)  

• Omorganisera lilla förrådet   

• Ordningsregler upp i nya entrén 
   
126. AU informerar  
Arbetsmiljöfråga om att kommunikationen behöver fungera bättre när olika projekt ska 

genomföras så att det är tydligt vem som är ansvarig för att ta emot eventuella frågor.  

 

Föreningen har skänkt pengar till Svenska hästars värn för att hedra en medlem som hastigt 

gått bort i en olycka.   

  
127. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Ridskolans personal ska gå skyddsrond på anläggningen.  
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128. Övriga frågor  
a. Nyhetsbrev, nästa brev ska ut under vecka 39 och denna gång är det sponsringsgruppen 

som ska representeras av styrelsen.  

b. Strategikonferens för föreningen får nu genomföras då restriktionerna har lättat. Vi får 
ekonomiskt bidrag och hjälp av SISU Idrottsutbildarna med att genomföra konferensen. 
Syftet är att jobba igenom mål för föreningen och strategier för kommande år. Malin 
tittar på ett datum i november för detta.   

c. Nästa möte är 14 oktober  
  
129. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Julia Hagström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


