
 

Styrelsemöte Råda Ridklubb 2015-04-20 

Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2015-04-20 
 

Närvarande 
Magnus Wennström, Maria Hellsten, Elizabeth L, Susann Andersson, Mats 
Nordström, Sofia Erlandsson, Jennie Boqvist, Petra Lylykorpi 
     
1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Elizabeth valdes att justera protokollet jämte ordföranden. 

 

3. Tjänstgörande suppleanter 
Susann Andersson, Mats Nordström, Sofia Erlandsson, Jennie Boqvist 

 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  

 

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerat och klart 
 
6. Rapport Tävlingskommitté 

Dressyrtävlingen den 6 april gick mycket bra. 
Tävlingskommittén önskar att tävlingsportalen Equipe uppgraderas till Equipe 
Online. Styrelsen beslutar att uppgradera till Equipe Online. 

         
7. Rapport US  

Ingen rapport 
Styrelsen konstaterade att det är bra om US stämmer av förslag på datum för 
gemensam aktivitet med styrelsen i god tid. 
 

8.  Ekonomi 
Petra redovisade resultatet t o m sista mars. Läget är gott. 

 

9.  Personal 
Nya personaljackor kommer att köpas in 

 

10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 
 Arbets-/skyddsrond med personalen kommer att genomföras under våren. 

Räddningstjänsten (brandmän) har varit på klubben och övat på att ta ut 
hästar. Också en genomgång av var brandutrustningen finns.  
Housegard kommer att sponsra klubben med 2-kilos brandsläckare.  

 
11.     Rapport Ridskola 

Vi har för närvarande 310 ridande, det motsvarar beläggning på 95 %.  
 
12.     Rapport anläggning 

Kommunen har levererat uteboxar till klubben. De ska monteras och målas. 
Huvuduppgiften på arbetsdagarna 26 april och 31 maj är stängsling. 
 

13.  Rapport serveringskommitté 
Elizabeth har köpt in varor till fiket och det rullar på. 
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14.  Aktivitetsplan 

Bordlägges  
   
15. Idrottsrabatten/Newbody/Bingo  
 Elizabeth och Susann har varit på Bingoalliansens årsmöte.  

Styrelsen beslutade att ansöka om bidrag från Bingoalliansen, insatsbelopp 
500 000, Elizabeth L och Susann Andersson valdes som kontaktpersoner för 
RRK i bingofrågor. 
 

16.  Kommunikation/Hemsidan 
Arbetet fortsätter träget, en del information skall fortfarande in (US, protokoll 
mm).  
Jennie och Sofia presenterade förslag på informationsmaterial om klubben. 
Diskuterades. Materialet skickas ut på remiss för synpunkter av alla i 
styrelsen. 
Styrelsen beslutar att göra broschyren ”Välkomna till RRK” och som ska delas 
ut till nya medlemmar.  

 

17.  Övriga frågor 
  

 ”Olympic day” – kommunen arrangerar en gemensam avslutning för de 
barn som deltagit i årets idrottsskola. Maria kontaktar US för hjälp med 
den del som rör RRK. 

 Fördelning av arbetsområden. Delas ut enligt bilagan.  
 
 
18.  Kommande möten 

11/5, 8/6, 7/9, 5/10, 9/11, 7/12 
Fikaansvarig till mötet 11/5 Jennie Boqvist 

 
19. Frågor till nästa möte 
 Kommunikation  
 Aktivitetsplan 
 
20.  Mötet avslutas 
   
 

Maria Hellsten 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

Magnus Wennström              Elizabeth  

Ordförande       Justerare 


