
HALLSTA RIDKLUBB 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 

2021-06-17 
Sida 1 

 

 

Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Malin 
Johansson (adjungerad, ridskolan), Elin Walser, Elin Koop 

Ej närvarande: Tommy Björk, Linda Bork, Anna Blomstam, Nora Gröhn, Nora Åkerström,  
Julia Hagström 

 
104. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat. 
 
105. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
106. Val av protokolljusterare 

Elin Koop valdes att justera dagens protokoll. 
 
107. Rapporter 
a. Anläggning 

Summering  
Har byggt en ny trappa till serveringen och förberett ridbanor för tävling vilket har gjort att man 
inte hunnit åtgärda punkterna på planen för maj.  
 

Representant från miljökontoret på kommunen har varit här och gjort tillsyn. Påpekande att 
 vissa hagar är för nära bäcken, staketen behöver flyttas ca två meter.  
 

Plan för kommande period  
Bygga klart trappen vid serveringen 
Montera fler vattenkoppar i gamla stallet.  
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 
Putsa hagarna som ska göras årligen 

 
Övrigt  

234 åtgärder genomförda som rapporterats in via formuläret för felanmälan.  

 

b. Ridskola 

Summering 
Har genomfört 
2 uteritter,  
2 klubbtävlingar,  
1 hyra häst,  
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1 dag med temalektioner och 2  
Pay´n jump.  
Öppen bana “de Luxe”.  
Planeringskonferens för ridlärarna  
 

Avelsprojektet går mycket bra. Har fått ett föl - Hark´s El Salvador. Cereja och Blomman är 
seminerade. Brunei och Antigua är visade på unghästtest med godkänt resultat. Projektet har fått 
uppmärksamhet både i Hippsons tidning och i SWBs (Swedish Warmblood) medlemstidning.   

 
Plan för kommande period  
I juni och juli är det planerat uteritt, klubbtävlingar, pay´n jump samt öppen bana.  
Vecka 25 börjar med sommarkurser, och de vanliga lektionerna slutar. Ska ha avslutningsträff med 
alla stallvärdinnor - och planerar tillsammans med dem att från hösten prova att ha en 
“receptionist” som hälsar välkommen, prickar av på hästlistan och ger lämplig information. 
Önskemål är att piffa till nuvarande disk. Den 31 juli kommer SWB Mälardalen att ha fölvisning här. 
Rusty är utlagd till försäljning då han inte trivs.  
 
Ridklubben ska arrangera konfirmationsläger ihop med Svenska kyrkan i Hallstahammar. Två helger 
i hösten 2020, en helg under våren 2021 samt en avslutningsvecka i juni/juli 2021. Ridklubben 
ordnar med boende och ridaktiviteter.  

 
c. Ekonomi  

Summering  
Resultatet för maj ligger på -82 tkr vilket är 164 tkr över budget. Större avvikelser på intäktssidan är 
kopplat till ett riktat verksamhetsbidrag från kommunen på 100 tkr som vi inte har fått in än samt att 
Hallstahoppet inte har gått att genomföra på ursprungligt tilltänkt datum på grund av Corona-
restriktioner. På kostnadssidan är vi inte i fas gällande foderkostnader, men detta kommer att jämna 
ut sig. 
 

Tävling, Sponsring och Ungdomssektionen ligger något under budget. Ridaktiviteter ligger något 
över budget.  
 

Planerade investeringar 
Fixa parkeringsområdet (pågår)  
Fibersandsunderlag i gamla ridhuset (beställd, genomförs innan/under semestern)  
Påbörja renovering av baracker  
Påbörja inhängning av nytt arrende  
Målning av ridhus   
Förlängning av gödselsband 
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d. Tävling 
Summering  
Startfälten för dressyrtävlingen vecka 27 är fulla med många reserver som plockas in vartefter. Det 
kommer även vara gäster som övernattar under meetinget.  
  
Propositionen för vecka 38 ska snart skickas ut.  

 
e. Medlemsinsats 

Har fått in önskemål på medlemsevent att man vill att styrelsen ska vara mer synlig i föreningen. 

Förslag att styrelsen ska bidra med information till nyhetsbreven från augusti och framåt.  

 

Plan för kommande period  
Medlemsevenemang, sommarbio den 4/7.  
 

f. Ungdomssektionen 

Summering  

Rapporteringen skjuts fram till nästa möte då det inte gick att öppna rapporten som är lämnad.  

 

g. Hyresgäster 

Summering  

En hyresgäst har flyttat ut och en har flyttat in. Har även flera i kö. Inget särskilt att rapportera.  

 

h. Webb 

Inget att rapportera 

 
i. Sponsring  

Summering 

Maj månad har handlat om att komma igång och kontakta befintliga sponsorer och uppföljning av 
dessa. Det finns ett behov av att dokumentera kontakter och ha ett bra register. Vi har fått grimmor 
och vojlockar till alla våra hästar från Hööks. Blå vojlockar med broderad Hööks logga och grimmor 
med Hööks logga. 
 

Planering 

Vi jobbar på mallar för mail som ska underlätta i kontakt med olika företag i olika syften, längre 
eller kortare sponsoråtaganden. Ska även ta fram mallar för planering och organisering av priser till 
tävlingar så att det ska bli lätt att organisera. Det finns också en plan att bygga upp en buffert med 
priser, det arbetet börjar i samband med Hallstahoppet då det varit bra respons med sponsring.  
 

Sommardressyren går av stapeln och gruppen jobbar på att hitta sponsorer till tävlingen. 
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j. Uthyrning 

Inget att rapportera.  

 

k. Klubbkläder 

T-shirts till funktionärer har kommit och fungerar bra. De som fått får behålla dem och använda vid 

kommande tävlingar.  

 

l. Interiör 

Inget att rapportera  

 

108. Arbetsutskottet informerar 

Inget att rapportera, möte inplanerat juni 2021.  
 

109. Handlingsplanen 
Genomgång av uppgifter i Planner. 
 

110. Arbetsmiljö & Säkerhet 

Arbetsmiljöfråga: 
Lugnare i Facebookgrupperna nu.  
Trappen till serveringen är åtgärder påbörjade.  
 

Säkerhet 

Inget att rapportera 

 
111. Övrigt  

Information från ordförande att Jenny Asp har avslutat sitt uppdrag i styrelsen.  
Information från medlemsmöte som hölls innan dagens möte att Anneli Gustavsson valdes in i 
valberedningen.  

 
112. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare   Elin Koop, Justerare  
 
Justeras: 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


