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Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski,  
Nora Åkerström, Malin Johansson (adjungerad, ridskolan), Julia Hagström,  
Nora Gröhn, Elin Walser, Linda Bork, Anna Blomstam 

Ej närvarande: Tommy Björk, Jenny Asp, Elin Koop 
 

94. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat. 

 
95. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

96. Val av protokolljusterare 
Julia Hagström valdes att justera dagens protokoll. 

 
97. Rapporter 

a. Anläggning 
Summering  
Reparerat vattentåget och iordningställt en ny torkvagn till torkrummet. Traktorn har varit på 
service igen, problemet med bromsarna inte löst så det kommer behövas mer service.  
Avverkning av skogen har påbörjats av kommunen, men fick tyvärr avbrytas pga att det blev för 
blött. Har köpt in mycket material till hagarna.  
 
Plan för kommande period  

• Montera vattenkoppar i gamla stallet, ska beställa delar 

• Fortsatt arbete med parkeringen  

• Prata med Vemmab om de förstärkta vägarna ut till hagarna och lervällingen bakom 
ridhuset 

• Förlänga taket vid uteboxarna 

• Beta av punkter från elbesiktningen 

 
Övrigt  

Visar statistik från felanmälningsformuläret, totalt är 231 åtgärder fixade.  
 
b. Ridskola 

Summering 
Fortsatt problem med sjukskrivningar och VAB vilket innebär en del pussel med att omfördela 
sysslor mellan dem som är på plats så vissa saker får prioriteras ner. Svårt att ha vikarier som 
kan hoppa in med kort varsel.  
 
Har i april haft 3 extra 2-dagarskurser, 2 uteritter, 2 klubbtävlingar och 2 pay´n jump. Vi körde 

även “öppen bana de Luxe” vilket i april hade 26 bokade timmar.   
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Har blivit beviljade medel från både Hallstahammars kommun och RF-SISU, oberoende av 

varandra, för att arrangera kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under sommaren 2021. 

Nora Åkerström och Julia Hagström är ansvariga för detta och aktiviteterna kommer planeras in 

i juli och augusti.  

 

Klubben har varit värdar för ridlärarfortbildning och nätverksträff för ridskolechefer. Konferens 

för ridlärarna där de ska planera höstens ridlektioner.  

 

En person har börjat att arbetsträna på ridklubben.  

 
Plan för kommande period  
I maj planeras  2 uteritter, 3 pay´n jump, 3 klubbtävlingar, 1 hyra häst och 1 dag med 
temalektioner.   
 
Klubben kommer att vara värdar för en ridlärarfortbildning för ridlärare i Västmanland och 
Sörmland, och även för en nätverksträff för ridskolechefer. I maj kommer vi att ha en intern 
fortbildning/diskussionsforum för alla våra ridlärare och vi kommer även att ha en 2-dagars 
planeringskonferens för de tillsvidareanställda ridlärarna/koordinatorerna + chef. Vi får 
ekonomiskt stöd till konferensen via RF-SISU Västmanland.   
  
Unghästarna och Max kommer släppas på bete.   
 

c. Ekonomi  
Summering  
Resultatet för april ligger på -874 tusen kronor för april vilket är 949 tkr under budget. Det beror 
till stor del på att anläggningsbidraget från kommunen inte kom in förrän i maj. Ackumulerat 
resultat ligger på -396 tkr vilket är 583 tkr under budget.  
 

Har fått in de aviserade 29 tkr som fyllnadsutbetalning från Riksidrottsförbundet som 
kompensationsstöd för ekonomiska förluster på grund av pandemin.  
 

Har haft möte med Modern Ekonomi för att se över avtalet och undersöker möjligheterna att 
digitalisera vissa processer.  
 

Ligger under budget på tävlingsdelen men över på ridavgifter och sponsring.  
 

Investeringen för byte av underlag i ridhuset i gamla ridhuset och påfyllnad av fibersand på 
utebanan har ändrats från investering till underhållskostnad. 
 

Har ansökt om kompensationsstöd för perioden januari – april 2021 och då det är lite ändrade 
regler från förra året får vi se vilken utdelning vi kan få.  
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Kommer att göra ansökan om kompensationsstöd från Hallstahammars kommun för perioden  
1 januari – 30 juni. 
 

Planerade investeringar 

Parkeringsområdet 

Fibersandunderlag i gamla ridhuset 

Påbörja renovering av baracker 

Påbörja inhängning av nytt arrende 

 

Eva har haft dialog med banken om möjligheten att sänka räntenivån och den kommer sannolikt 
sänkas från juli med 10 punkter (motsvarande ca 24tkr/år). 

 
d. Tävling 

Summering  
Har haft 2-dagars tävling den 13 och 15 maj med ca 140 starter vilken har gjort en vinst på cirka 
20 000 kronor. I enlighet med restriktioner var den öppen för yrkesverksamma ryttare samt 
barn/unga födda -02 eller senare boende i Hallstahammars kommun.   
 
Plan för kommande period 
Hopptävling planerad vecka 24 fredag - söndag, inte klart än vilka restriktioner som gäller.  
 
Dressyrtävling planerad vecka 27 fredag - söndag, planerar för 80 starter per dag med dubbla 
banor, inte klart än vilka restriktioner som gäller.  
 

e. Medlemsinsats 

Summering 

Genomfört en vårstädardag och fått ställa in en städdag på grund av dåligt väder.  
 

Plan för kommande period  
Fortsätta med städardagar med olika teman  

Måla klart hinder  

Planera och genomföra medlemsevent under maj genomföra i juni  

Göra klart nytt stalltjänstschema inför hösten  

Uppdatera funktionärslista inför lokala tävlingar  

 
f. Ungdomssektionen 

Summering  

Haft styrelsemöte 17/4.  
 

Plan för kommande period  

Planerat grillkväll till fredag 21/5.  
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Nya styrelsen ska ha teambuilding under maj och ett till möte innan sommaren där man ska 

planera kommande aktiviteter.  
 

Övrigt  

Önskemål att Malin Johansson kommer och informerar nya styrelsen om klubbens värdegrund.   

 
g. Hyresgäster 

Summering  

Några hästar har flyttat iväg på bete och deras boxar ska mockas ur. Uteboxarna behöver målas.   

 

h. Webb 

Fototävlingen är avslutad och vinnaren kommer presenteras inom kort.    
 

i. Sponsring  
Hööks kommer att sponsra med grimmor och schabrak till alla hästar. 
 

Har pratat med ridlärarna om vilket behov som finns när det gäller priser till tävlingar osv.  
 

Skyltar för sponsorer är uppdaterat.  
 

Förslag att det ska skickas ut ett informationsbrev till sponsorer med information om vilken 
exponering deras företag har fått under året som har gått även om det inte varit så många 
tävlingar så har vi genomfört Pay´n jump och öppen bana.  
 

Bör också kunna titta på möjligheterna för att streama tävlingar och på så vis exponera 
sponsorer.  

  
j. Uthyrning 

Inget att rapportera, inte läge att marknadsföra detta under tiden det råder restriktioner 

 

k. Klubbkläder 

Önskemål om kepsar som går att köpa för medlemmar, går att lösa om marinblå finns i 

sortimentet men rabatten gäller inte för alla produkter.  
 

Förslag att det ska finnas kläder för funktionärer, t.ex. t-shirts och regnponchos/regnjackor för 

personal på banan. Linda Bork tittar på detta.  
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l. Interiör 

Summering  

Inget att rapportera.  

 

98. Arbetsutskottet informerar 

Inget att rapportera. Ska planera in möte innan semestrarna för att gå igenom planer för hösten 
2021.  

 
99. Handlingsplanen 

Genomgång av uppgifter i Planner. 
 

100. Arbetsmiljö & Säkerhet 

Arbetsmiljöfråga: 
Har ett psykosocialt arbetsmiljöproblem med att personalen känner viss olust av hur Facebook 
används för att rapportera när något blivit fel. Behöver lyfta detta med berörda att det är viktigt 
att tänka på hur man formulerar sig eller att problem ska meddelas på annat sätt.  
 

Säkerhet 

Bör påminna i funktionärsgruppen om att inte parkera alldeles intill entrén om man inte ska packa 
i och ur saker. Daniel Järlestig tar tag i detta.  
 

Bör påminna bilförare om att hålla avstånd till traktorn när den är ute på parkeringen då det är risk 
för olyckor. Daniel Järlestig tar tag i detta.  
 

101. Friskvårdsbidrag via ePassi/actiway 

Vi har fått en förfrågan från epassi/actiway om föreningen vill ansluta oss till att medlemmar ska 
kunna ansökan om friskvårdsbidrag direkt via deras betallösning. De tar då en avgift på 10% av 
friskvårdsbidraget som personen betalar in. Andra ridklubbar som har anslutit sig har valt att lägga 
på avgiften på medlemmens avgift för aktiviteten. Det är i dagsläget inga problem med att lämna 
ut kvitton för friskvårdsbidrag. 
 

Beslut 

att föreningen inte ska anslutas till ePassi/Actiway  
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102. Övriga frågor 
a. Ny konstituering av sponsringsgruppen. Nora Gröhn och Anna Blomstam är numera ansvariga 

för sponsringsgruppen.   
b. Fotografering av resterande delar av styrelsen avklarad under fikapausen. 
c. Gamla datorn på kontoret är arkiverad.  
d. Behöver ha ett extra medlemsmöte under 2021 för att välja valberedning. Kan efterlysa frivilliga 

i funktionärsgruppen på Facebook. Medlemsmöte planeras till torsdag den 17/6. Elin skriver 
information på hemsidan. Eva kontaktar Camilla om att skicka ut information från 
valberedningen.   

 
103. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare   Julia Hagström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


