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Närvarande: Eva Senderovitz, Lotta Lindblom, Michelle Tirroniemi, Ann-Marie Kossowski, Anna Blomstam, 
Daniel Järleskog, och Malin Johansson (adjungerad, ridskolan)  

 
Ej närvarande: Sussie Heintz, Julia Hagström, Elin Walser, Lotta Pettersson och Tommy Björk. 

 
 

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

97. Val av sekreterare 
Ann-Marie Kossowski valdes till sekreterare för dagens möte. 
 

98. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 

99. Val av protokolljusterare 
Michelle Tirroniemi valdes att justera dagens protokoll. 

 
100. Rapporter 

a. Anläggningsgruppen  
Summering  

December blev det en hel del gjort. Vi har bytt ut och monterat upp nya vattenkoppar i gamla 
stallet. Gamla paddocken (numer en grushage) har blivit renoverad med nytt underlag och 
staket. Även vägarna ut till sommar och ekhagen har förstärkts med nytt material och lite dränering.  
Nedre skivorna i gamla ridhuset är även dom äntligen utbytta.   

 
Plan för kommande period  

Montera fler vattenkoppar i gamla stallet.  
Ansluta belysning i uteboxarna.  
Förlänga taket vid uteboxarna.  
Bygga ett tak över värmepumparna som isar igen med oljud som följd.  
 

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  

December blev lite annorlunda än planerat i o m nya restriktionerna om max 8/träff. Vi fick pussla om 
en del och vara noggranna med logistiken på ex julkurserna.   
Julkurserna blev väldigt bra, och vi hade flera kurser som var fullbokade och med kö.   
Vi valde att ställa in årets Luciafirande med tanke på Corona, men tar förhoppningsvis nya tag 2021.   
Vi fick hem två nya hästar - Spitfire (som är inköpt) och DC3 (som vi har på prov hela vårterminen) så 
det kändes direkt lite lugnare att planera hästarnas arbete vid terminsstarten.   
Max har börjat att sättas igång lite lugnt, och det ser hittills bra ut.   
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Plan för kommande period  
I januari planerar vi att ha 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.   
Vi kommer även i januari att planera klart för årets avelskurser.   
 

För diskussion/beslut i styrelsen  
När planeras traktorkurs?   

 
c. Ekonomi 

Summering: 
Resultatet för december ligger preliminärt på 214tkr vilket är 680tkr över budget för månaden, detta 
då terminsfakturering gjordes i december i stället för som budgeterat i november. 
Ackumulerat ligger det preliminära (innan bokslutsjusteringar) resultat för året  på 490tkr. 
Förklaringen är att vi väntade tills väldigt sent på året (november) med att öppna upp för 
frisläppning av medel för att genomföra flera större underhållsprojekt (som hagrenovering, 
banunderhåll, dyngbandsförlängning, målning av ridhus, ...), som har varit parkerade på grund av 
Coronasituationen. Som en konsekvens av detta har vi inte hunnit i mål med dem – och därför inte 
heller hunnit ta kostnaderna. Detta kommer vi att kompensera för 2021. Sedan har vi lyckats sälja 
julkalendrar och lotter för ungefär 85tkr under december och dessutom sålt hästen Olga, vilket 
också har bidragit till resultatet. Vi är då en häst kort nu och kommer att ersätta Olga så snart som 
möjligt. Budgetarbetet pågår och förväntas bli klart inom några veckor. Klubben har nu 120tkr på 
sparkontot! 

 
d. Ungdomssektionen  

Summering  
På grund av rådande restriktioner har ungdomssektionen valt att inte arrangera några aktiviteter 
under december månad.  

 

Plan för kommande period  
Vi har annonserat om ungdomssektionens årsmöte som kommer att ske digitalt via en teams länk. 

 
e.  Tävling  

Ingen rapport 
 

f. Hyresgästerna  
Michelle ombads att påminna i hyresgästernas FB-grupp att uppvärmda utrymmen ska hållas stängda 
när det är mycket kallt ute. 
Det beslutades att skaffa ett par termometrar och sätta upp i stallen för att veta när temp blir för låg. 
 

g. Webbansvarig  
Rapporterade att sponsorbilderna har uppdaterats. 
Årsmöteshandlingar kommer att läggas in före årsmötet. 
 

h. Sponsring  
Hem till gården & Surahammars El hoppat av.  
Kadesjö funderar över fakturan – hade inget skrivet avtal. Ska troligtvis fortsätta, skriver avtal då. 
Budgeterar med samma belopp som 2020. 
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i. Klubbkläder  

Börjat sälja de nya mössorna 40 sålda av 40 barn + 40 vuxen. 
. 

j. Uthyrning 

• Sadelseminarie bokat till april (ist f dec) 

• Hyra ridhuset för att samla westernryttare. 

• Hästtransportör frågat om boxar + övernattning när de passerar genom landet. 
 

k. Interiör 
Ingen rapport. 
 

l. Medlemskoordinatorerna 
Rapport via ridskolechefen 

Hanna o Moa tar tag i att skicka ut och dela ut tävlingar och klubbträningar till elever. 
Frågan är om man ska dela ut aktiviteter till grupperna, städ, tävling, etc redan i början av året. Sen 
kan de vara öppna för alla andra att delta i ändå. Eva skapar lista på aktiviteter i Teams. 
Områdesansvariga bidrar med input till sådan lista på aktiviteter. 
 

101. AU informerar 
 Jobbar med att balansera budgeten. Hade möte innan detta möte. 
Ett möte till före årsmöte samt att Kommunen vill ha rapport 3/2.  

 
102. Handlingsplanen 

 Handlingsplanens punkter gicks igenom och uppdaterades. 
  

103. Arbetsmiljö och säkerhet 
Malin informerade om två tillbud. Personal som halkade innan det blivit sandat. Åke fick vara hemma 
idag. Det gick bättre för Moa som kunde jobba. 
Spånpallar ska tas ner i höjd. Görs ej nu. 

 
104. Övriga frågor 

a. Stödmedlemskap 
Mötets kommentar är att det nog inte är värt det.  
Hellre swisha eller donera en slant till föreningen! 
 

b. Förberedelse årsmöte 
Eva har lagt ett dokument i Teams där det finns en tidplan över det som ska göras. 
Beslut att ordf + adm sitter tillsammans. Övriga deltar via teams 
Beslut att utse Ann-Marie till sekreterare för årmötet. 
Beslut att kallelsen ska läggas på FB samt på hemsidan. 
Alla områdesansvriga ombedes lägga in sin info i VB + VP i de utkast som finns i Teams före 1 feb. 
Granskningskommentarer kan lämnas till 7 feb 
Slutgiltiga versioner tas fram 10 feb. 
 

c. Nästa möte 
Nästa möte 11/2 kl.18:30. 
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105. Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 

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

 


