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Närvarande: Eva Senderovitz, Ann-Marie Kossowski, Anna Blomstam, Elin Walser, Daniel Järleskog, Tommy 

Björk (via teams), Julia Hagström (via teams) och Malin Johansson (adjungerad, ridskolan)  
 
Ej närvarande: Sussie Heintz, Lotta Lindblom, Lotta Pettersson och Michelle Tirroniemi. 

 
 

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

 
107. Mötets öppnande 

Ann-Marie Kossowski valdes till sekreterare för dagens möte. 
 

108. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 

109. Val av protokolljusterare 
Tommy Björk valdes att justera dagens protokoll. 

 
110. Rapporter 

a. Anläggningsgruppen  
Summering  

En lite lugnare januari, vart en del sandning och snöskottning. Trasiga värmepumpar, 
frysta vattenkoppar och så vidare.  

 
Plan för kommande period  

Montera fler vattenkoppar i gamla stallet.  
Ansluta belysning i uteboxarna.  
Förlänga taket vid uteboxarna. (diskussion pågår med länsstyrelsen)  
Bygga ett tak över värmepumparna som isar igen med oljud som följd.  
Ta in offert på flera elgrejer som vi behöver ha åtgärdade.  
 

För diskussion/beslut i styrelsen  
Offert på nödstopp vid gödselbanden, mellan 8-10kSEK  
Skötselavtal som betalning för arrendena  
  

Övrigt  
Promota vårt felanmälansformulär, det hjälper väldigt mycket för att planera framtida åtgärder och 
inget blir bortglömt. Använd det även vid förslag på åtgärder som inte är direkta fel. 
 

b. Ridskolan 
Summering  

I januari startade vi upp 3 nya ridgrupper, efter att ha komprimerat övriga så att det blev plats. Vi 
nådde för första gången upp till över 400 ridande/vecka (några elever rider flera ggr, vi har inte räknat 
med extra aktiviteter som t ex pnj, sitsträning etc)   
Det är väldigt roligt att så många vill rida här, och vi jobbar aktivt för att alla ska trivas och vilja 
fortsätta.   
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Vi har köpt in en ny ponny – Topaz. Tyvärr skadade han sig första dagen på jobbet (sårskada) men det 
läker fint och han är snart igång igen.   
Blomman kom igång och hann gå enstaka lektion efter sin skada, men är tyvärr halt igen. Ska kollas av 
veterinär igen.   
Max och DC som fortfarande är under igångsättning ser bra ut, och förhoppningen är att dem i slutet 
på mars kan börja gå med lite smått.   
I januari har vi haft en dressyrkurs, en uteritt, två sitsträningar, en pay´n jump, en pokaljakt i dressyr, 
en programträning, en hoppträning och öppen bana i både dressyr och hoppning.   
I januari har vi sökt följande bidrag:  

o RF-SISU Västmanland, ledarutveckling/tävlingryttarträff etc – beviljat 37.000:-  
o Svenska Ridsportförbundet, “Säker med häst” - sökt 40.000:-  
o ATG Drömfond, ridslinga i skogen  
o Lövsta Hållbarhetspris, “hållbara hästar” (avelsprojektet)  
o SWB, årets uppfödare  

  
Plan för kommande period  

I februari planerar vi att ha kompiscupen i WE, WE-träning, programträning, uteritt, pay´n jump, 
öppen bana i både dressyr och hoppning, temalektioner och en hoppträning.  
Vi kommer att köpa in nya sadlar (och begagnade) till några av hästarna som i dagsläget har 
trasiga/mindre bra sadlar.  
Vi kommer i februari att gå skyddsrond för att se över vår arbetsmiljö.  

   
För diskussion/beslut i styrelsen  

• När planeras traktorkurs?  

• När kommer elektrikern?  
 

c. Ekonomi 
Summering: 
Resultatet för januari är -220 085. Då budgeten endast är preliminär än så länge är periodiseringen 
inte färdig. 
 

d. Ungdomssektionen  
Summering  
Vi har under januari månad inte arrangerat några aktiviteter med tanke på Covid-19. Vi har däremot 
hjälpt valberedningen med förslag på inval till HARKUS styrelse 2021. Vi har också planerat HARKUS 
årsmöte, som i år blir över teams. HARKUS årsmöte genomförs söndag 14/2 kl 14.00. Det kommer att 
skickas ut länk till teamsmötet för de som anmält sig och vi kommer att lägga ut länken på 
vår facebook sida. 
 
Plan för kommande period  
Genomföra årsmötet och därefter arbeta för att främja teamkänslan i den nya styrelsen. Vi har som 
mål att arrangera någon form av aktivitet också.  

 

e. Tävling  
Årets första tävling (dressyr) genomförs nästa helg. Få anmälda på lördagen så de klasserna flyttas till 
söndagen. 
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f. Hyresgästerna  

Poängterades att hålla alla dörrar stängda eftersom vattnet annars fryser.  
Undersöka om hästarna kan vara inne längre när det är som kallast. 

 
g. Webbansvarig  

Löpande uppdatering har gjorts på hemsidan.   
 

h. Sponsring  
Ingen rapport. 

  
i. Klubbkläder  

Ingen rapport. 
. 

j. Uthyrning 
Golden Retrieverklubben har avbokat den 13/2, de behåller höstens bokning. 
Förfrågan från Reiningsällskap. De har fått offert. 

 
k. Interiör 

Ingen rapport. 
 

l. Medlemskoordinatorerna 
Ingen rapport. 

 
111. AU informerar 

Arbete med budget är gjort. Kommunen har fått en preliminär version.  
Mötet godkände budgeten för presentation vid årsmötet. 
Ytterligare underlag som efterfrågats av kommunen har förberetts. 
Genomgång med styrelsen inför årsmötet.  

 
112. Handlingsplanen 

 Handlingsplanens punkter gicks igenom och uppdaterades. 
  

113. Arbetsmiljö och säkerhet 
Malin har genomfört skyddsrond och redogjorde för denna. 
Nödstopp av gödselbanden kommer att installeras. 

 
114. Övriga frågor 

a. Årsmötet 
Årsmöteskallelsen är utlagd på Face book och på hemsidan.  
Verksamhetsberättelsen skrev ut och signerades. 
Bokslutet färdigställs inom kort och styrelsen kommer att godkänna det via e-mail.  
Det fysiska dokumentet placeras på kontoret för signering av de ordinarie ledamöterna. 
 

b. Nästa möte 
Nästa möte är det konstituerande mötet, tidpunkt beslutas av nya styrelsen efter årsmötet. 
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115. Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
______________________________  ______________________________  
Ann-Marie Kossowski   Tommy Björk  
Av mötet vald sekreterare   Justerare 
 
Justeras:     
   
______________________________   
Eva Senderovitz 
Ordförande 

 


