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Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson (via Teams), Daniel Järlestig, Nora Gröhn, Ann-Marie 
Kossowski, Elin Koop, Julia Hagström, Linda Bork, Nora Åkerström, Jenny Asp, Malin 
Johansson (adjungerad, ridskolan) 

Ej närvarande: Anna Blomstam, Elin Walser, Tommy Björk 
 

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

 
77. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

78. Val av protokolljusterare 
Jenny Asp valdes att justera dagens protokoll. 

 
79. Rapporter 

a. Anläggning 
Summering  

• Byggt tak över värmepumpar 

• Kopplat lyse vid uteboxar 

• Lagat portar och justerat en dörr till nya ridhuset 

• Plockat ner havresilon i gamla stallet  

• Påbörjat arbete med att jämna ut parkeringen vid nya ridhuset för att slippa problemet med 
stora vattenpölar vid regnväder 

• Installerat nya ljuddämpare för brandlarmet 

• Ordnat service för traktorn  

• Jobbar med ett försäkringsärende kring värmepumpar som stannade i slutet av januari 

• Monterat flera nödstoppar vid gödselbanden  
 

Plan för kommande period  

• Montera fler vattenkoppar i gamla stallet.  

• Fortsatt arbete med parkeringar 

• I samarbete med entreprenör åtgärda vägarna som förstärkts ute vid hagarna, då det blir 
vattensamlingar på dem.  

• Förlänga taket vid uteboxarna, har fått klartecken från länsstyrelsen.  

• Ta in offerter på elarbeten som behöver utföras.  

• Beta av punkter som behöver åtgärdas efter elbesiktningen  
 

Övrigt  
Visar statistik från formuläret för felanmälan och vill lyfta vikten av att använda formuläret 

för att anläggningsgruppen ska veta att det finns saker som behöver åtgärdas. En QR-kod 

som fungerar som en länk till formuläret finns uppsatt runtom på ridskolan.  
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b. Ridskola 
Summering  

Det är fortsatt många som vill rida och delta i aktiviteter. Efter mars är det bryt mellan två 
perioder och då det är naturligt att några börjar och slutar. Har en timanställd som hjälper 
till att hålla i privatlektioner.  
 
Topaz har börjat att gå med på lektioner. Blomman, Lissi, DC3 och Brille har ökat på sitt jobb 
en del. Max är fortfarande inte bra och ska undersökas mera. Sunny som inte trivs på 
ridskolan ska säljas. Sally har blivit snorig och är flyttad till karantänbox, information har  
gått ut till alla med anläggningskort och även på hemsidan. 
  
I februari har vi haft 4 extra träningar i dressyr, hoppning och WE, en uteritt, en 
klubbtävling, en pay´n jump, en ljusgrönt kort kurs och totalt sex dagar öppen bana.  
 
HARK har blivit beviljade 40.000:- från Svenska Ridsportförbundet till projektet “Säker med 
häst” där avelshästarna ingår.   
 
Information om aktiviteter.  
 
Har gått skyddsrond på arbetsplatsen och har därifrån en lista med åtgärder som behöver 
göras. Saknas skyddsombud då ingen i personalen vill ha rollen, Malin har gjort ronden.  
Vanligaste arbetsplatsolyckorna beror på halka och lera.  
 

Plan för kommande period  
I mars planeras två pay´n jumps, sex dagar öppen bana, en hoppträning, två klubbtävlingar i 
hoppning, två dressyrträningar, en två-dagars barnkurs och en dag hyra häst.  
 
Håller fortsatt koll på rådande smittläge för människor och hästar vilket kan komma att 
påverka planerna. 
 

Övrigt  
Nominerade till årets ridskola på Västmanlands Ridsportgala.  

 
c. Ekonomi  
Summering  

Ligger ungefär 500 000 kr efter budget i februari, vilket beror på att ridavgifterna faktureras 
per kvartal och kommer in i mars. Budget är fastställd och inlagd i systemet så vi kan börja 
följa upp. Räknar med något underskott för tävlingar på grund av rådande restriktioner. 
Prognosen för helåret är ungefär + 30 000 kronor.  
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d. Tävling 
Summering  

Tävlingen som var inplanerad i mars är inställd på grund av ändrade restriktioner både när 
det gäller Covid-19 men även EHV-1 smitta bland hästar, det är i dagsläget oklart när 
tävlingar får starta upp igen. Genomför dock Pay’n jumps och liknande som enligt 
restriktionerna får köras.    
 

Plan för kommande period  
Dressyrtävling inplanerad vecka 14, avvaktar restriktioner från förbundet.  
Nästa hopptävling är Hallstahoppet vecka 19. 
Avvaktar information om restriktioner från förbundet men planerar under tiden för att 
arrangera som tänkt. 

  
e. Medlemsinsats 
Summering  

Ordnat en att göra lista i entrén med sysslor som alla kan hjälpa till med när de är i stallet 
och har tid över.  
 

Plan för kommande period  

• Evenemang för att måla hinder, den 26 mars.  

• Medlemsinsats med poäng för att hjälpa till med att mocka hagar.  

 
Övrigt  

Fortsätter att maila ut om stalltjänst och funktionärsuppdrag varje vecka.  
 

f. Ungdomssektionen 
Summering  

Har genomfört årsmöte digitalt och det gick väldigt smidigt. Det var 4-5 stycken utöver 

föregående och blivande styrelse som deltog i mötet.  

Har genomfört en Käpphästtävling i början av mars som gick väldigt bra.  

 

Plan för kommande period  
Planerat en 5-kamp med tårtbakningsrace till påsklovet.  

Har som mål att planera en aktivitet per månad.  

Kommer ställa in möjligheten att ha kalas i stallet så länge det finns restriktioner på grund av 

Covid-19.  

Behöver köpa in nya större västar för HARK-US, tar hjälp av ansvarig för klubbkläder. 
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Övrigt  
Julia Hagström har blivit utsedd till årets ungdomsledare i Västmanland. Styrelsen uppvaktar 

med blommor och choklad.  

 
g. Hyresgäster 
Summering  

Det kommer bytas ut lite hästar framöver, det finns en liten kö för att hyra platser.  

 
h. Webb 
Ingen rapport.  

 
i. Sponsring  
Summering  

Påbörjat arbetet med överlämning från tidigare sponsringsansvarig.  
 

Övrigt  
I händelse av att det kommer nya skyltar som ska flyttas/monteras upp, använd gärna  
QR-koden för felanmälan och anmäl ett ärende så att anläggning kan se till att det blir gjort. 
Kan också anmäla det direkt till någon i personalen.  
 
Sponsring kan också innebära samarbeten med företag.   
 
12 mars är det digitalt möte med Hallstahem om sponsring, syftet med mötet är att 
diskutera vad ridklubben kan göra i utbyte för sponsringen. 
 
Det finns önskemål om att titta på möjligheterna för att hitta sponsorer som vill vara med 
och sponsra leasing av ett släp som har bättre säkerhet än det nuvarande.   
  

j. Uthyrning 
Summering  

Sadelseminariet kommer flyttas från april till juli/augusti.  
 
Det har kommit in en intresseanmälan för att få hyra ut barackerna från en kuriosa/second 
hand butik. Ska få till ett möte för att titta på lokalerna och se vad som behöver åtgärdas.  
 

Plan för kommande period  
Titta på barackerna för att se vad som behöver åtgärdas inför uthyrning. 
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k. Klubbkläder 
Summering  

Har fått information från Hööks att det kommer finnas en Vår- och höstkollektion där vi 

kommer överens med Hööks om vilka kläder som ska bli utvalda och finnas i sortiment.  

 

l. Interiör (Eva) 
Summering  

Har ställt in bord och tömt och plockat bort skåpen i domartornet i gamla ridhuset  

Plan för kommande period  
Ha möte och planera kommande aktiviteter utifrån befintlig åtgärdslista.  
 

80. Arbetsutskottet informerar 
Har inte haft något möte sen sist.  

 
81. Handlingsplanen 

Genomgång av uppgifter i Planner. 
 

82. Arbetsmiljö & Säkerhet 
Åtgärda punkter på lista från skyddsronden och anläggningsgruppens lista med ärenden.  
 
Fråga om vad som gäller kring in- och uttag av hästar från hagar för barn- och ungdomar som inte 
är 18 år.  
Svar: Är du anställd och under 18 år får du inte ansvara för in- och uttag av hästar till och från 
hagar, då måste du ha en handledare med dig som är över 18 år. Är du på ridskolan ideellt får du 
leda hästar till och från hagen utan hjälm från 7 år för att försäkringen ska gälla. Ridskolan har som 
policy att alla under 15 år ska ha hjälm när de tar in och ut hästar. När det gäller unghästarna så ska 
barn inte leda dem alls då det är ganska riskfyllt. Inför helgerna så efterlyses alltid personer över 18 
år som hjälper till med dessa moment och man ser till att detta finns. 

 
83. Övriga frågor 

a. Fotografering genomförd med de i styrelsen som är på plats. Övriga fotograferas vid ett annat 
tillfälle.  

b. Nästa möte 
c. Behöver representanter som går på Svenska Ridsportförbundets Förbundsstämma den 8 maj. 

Vi ska utse två representanter. Ann-Marie Kossowski utses som representant, vi avvaktar till 
nästa möte med att utse en till representant.  

d. Information som ska med i nyhetsbrevet behöver skickas till Malin i slutet av varje månad.  
 

 

 

 

 



HALLSTA RIDKLUBB 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 

2021-03-11 
Sida 6 

 

 

84. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare   Jenny Asp, Justerare  
 
 
Justeras:   Justeras  
 
   
______________________________  ______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande Elin Koop, pga att Jenny Asp fått förhinder.  


