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Närvarande: 
Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Malin Johansson 
(adjungerad, ridskolan), Elin Koop, Linda Bork, Nora Åkerström, Anna Blomstam, Michelle 
Tirroniemi (adjungerad hyresgäster)   
Malin och Michelle deltog § 113 – 116 
 

Ej närvarande: Tommy Björk, Nora Gröhn, Julia Hagström, Elin Walser 
  
113. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
114. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
115. Val av protokolljusterare  
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll.  
  
116. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   
Underlagen i ridhusen är utbytta.   
Alla hagar är putsade.   
Ytterväggarna i dom två sista boxarna i gamla stallet är utbytta, allt i gamla delen är utbytt.   
Varmvattenberedaren i gamla stallet är utbytt.   
El-Team har påbörjat sitt arbete elarbeten, en hel del av punkterna är klara   
Avverkningen av skogen är klar.   
  
Plan för kommande period   
Staketen längs med Vinbäcken ska flyttas in 2 meter senast sista september, det ska även 
röjas efter bäcken. 
Bygga klart trappen med ett riktigt räcke  
Fortsätta med att göra klart parkeringen   
Montera fler vattenkoppar i gamla stallet   
Göra klart vägarna på väg ut till hagarna, fixa vattenansamlingar  
Förlänga taket vid uteboxarna, ska även titta på att höja taket så att hästar kan stå där och 
inte bara ponnyer. Ska jämföra kostnaderna för att höja taket med att bygga fler uteboxar 
som är högre till tak redan och se vilket som är den bästa investeringen.   
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b. Ridskola  
Summering   
De flesta anställda har haft semester i juli och hästarna har varit på bete.  
Rusty är såld och en ny ponny som heter Pippi är inköpt. Det pågår arbete med att köpa in 
även en stor häst.  
  
Plan för kommande period   
Lektionerna sätter igång v 32 och ridskolan har i dagsläget 426,5 inskrivna elever.   
Planerar att ha Grönt kort kurs, ljusgrönt kort kurs, klubbhoppning, uteritt och pay’n jump.   
  
c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet till och med juli ligger på 305 500 kr över budget vilket beror på försäljning av 
häst och bidrag från Hallstahammars kommun och Riksidrottsförbundet. Dessutom ligger vi 
inte i fas när det gäller foderkostnader då vissa fakturor dröjer.  
  
Tävlingssektionen har börjat gå att ligga över budget och en trolig orsak till det är att 
restriktionerna har lättat så det har varit möjligt att genomföra tävlingar igen. Vi ligger även 
över budget för ridaktiviteter men något under på ungdomssektion och sponsring.  
 
Prognosticerat resultat för helåret är -92 000 kronor.  
 
Plan för kommande period 
Planerade investeringar  

• Fixa parkeringsområdet 

• Påbörja renovering av baracker 

• Påbörja inhängning av nytt arrende och flytt av befintliga haggränser 

• Målning av ridhus 

• Förlängning av gödselband 

• Etablering av lösdrift  
 
d. Tävling 
Summering   
Resultat från Hallstahoppet och Sommardressyren är inte helt klara men båda tävlingarna 
har gått med vinst.   
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Plan för kommande period   
Hopptävling 21-22 augusti   
  
e. Medlemsinsats   
Summering   
Har genomfört medlemsevent i början av juli, sommarbio.   
Biljetter och buss är bokade till Stockholm International Horse Show 
Nytt sista datum för att samla in poäng är 1 september. 
  
Plan för kommande period   
Göra klart stalltjänstschema inför hösten  
Planera in event för de som kom topp 15 förra året när Stockholm International Horse Show 
blev inställt.  
Funktionärsschema för tävlingar 
  
f. Ungdomssektionen  
Summering   
Anordnade sommarhäng med glass i juni vilket var uppskattat. I juli anordnades ingen 

aktivitet, sommarledigt.   

  
Plan för kommande period   
Möte och filmkväll är inplanerade.  
  
Diskussionsärende 

HARKUS undrar om de kan börja anordna övernattningar igen. De har på förslag att ha 
övernattning med max antal på 12 barn. Detta innebär att de kan och dela upp sig på 
konferensen, HARKUS-rummet och teorisalen för att få bra möjligheter att hålla avstånd.    
Styrelsen ger klartecken till detta.  
  
g. Hyresgäster  
Michelle Tirroniemi deltar.   
Inget att rapportera, inga frågor.   
  
h. Webb   
Inget att rapportera.   
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i. Sponsring 
Inget att rapportera. 
  
j. Uthyrning 
Plan för kommande period   
5 september ska Sveriges Shetlandssällskap att hyra ett ridhus och ett antal boxar, de ska ha 
avelsvärdering.  
  
k. Klubbkläder  
Inget att rapportera.   
  
l. Interiör   
Summering   
Målning och renovering av entrén i gamla ridhuset.   
Blommor har planterats i krukor inför tävlingarna i början av sommaren.   
  
Plan för kommande period   
Färdigställa entrén i gamla ridhuset.  
Pentry i lektionssalen   
Byta ut skåp i skåprummet 

Organisera om i lilla förrådet  

Sätta upp ordningsregler i nya entrén  

  

Fikapaus, Malin Johansson och Michelle Tirroniemi lämnar mötet,   
  
117. AU informerar  
AU har gått igenom och uppdaterat anläggningsskissen, Vision 2026, efter de nya behov 
som har uppstått och har uppdaterat listan över investeringar. Följande tillägg har gjorts till 
investeringar:  

• Höja tak på uteboxar  

• Fler uteboxar  

• Hängna in nya arrendet  

• Fler el-uttag på kontoret och lektionssalen   

• B-korts bil för att köra hästar (titta på leasingavtal med sponsorer)  

• Fyrhjuling och mockningsmaskin för hagarna    
  
Beslut om att genomföra projekten kommer att tas vartefter offerter har samlats in.  
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118. Handlingsplanen  
Genomgång av uppgifter i Planner.  
  
119. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Spånbalar i gamla stallet staplas för högt och det är en risk för den som ska ta ner dem, både 
att balen går sönder och att den som plockar ner det skadar sig.   
  
120. Övriga frågor  
1. Datum för extra medlemsmöte, ska välja in en ledamot i valberedningen och en ledamot 

i styrelsen, 16 september kl 18.00.   
2. Fastställande av datum för styrelsemöten under hösten 16/9, 14/10, 11/11, 16/12, 20/1, 

17/2 kl 18.30 
3. Årsmöte 2021 den 27 februari kl 12.00.   
  
121. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare   Nora Åkerström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
 
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande 
 


