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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2015-10-05 
 

Närvarande 
Magnus Wennström, Maria Hellsten, Helen Lundell, Chatarina Andersson, Elisabeth, 
Sofia Andersson, Jennie Boqvist, Mats Nordström, Susann Andersson, Sofia 
Erlandsson, Natalie Svensson 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

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

 

3. Tjänstgörande suppleanter 
Ingen tjänstgörande suppleant. 

 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  

 

5. Rapport Tävlingskommitté 
 Inget att rapportera.  
 
6. Anmälan av Övriga frågor 

Plan för hagar 
Bemanning serveringen 
Besöksfrekvens hemsidan 
Arbetsinsatser arbetsdagar, idrottsrabatten, newbody 
Belysning Uteboxarna 
Fiber 
Samarbete med Råda Säteri 
Swish 
 

7. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

         
8. Rapport US  

3 representanter från US berättade om deras senaste konferens och de hade 
gjort en superbra presentation av klubben och fick beröm från 
Ridsportförbundet. Klubben får gärna delta som funktionärer under kommande 
EM i Göteborg. US önskar att någon från styrelsen skulle varit med för att 
kunna delta mer aktivt i diskussionerna. Pga. kort varsel var det ingen från 
styrelsen som kunde medverka. 
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Styrelsen gav i uppdrag till US att ta fram ett datum efter vårt kommande 
årsmöte så styrelsen samt US kan starta det nya styrelseåret med en 
gemensam aktivitet, teambuildning/kick-off. 
 
Ridsporten som varumärke: Svenska Ridsportförbundets vision på hemsidan. 
 
Råda vision: En klubb för alla.   
 
Höstshowen: Styrelsen ställer upp med ett nummer. 

 

9.  Ekonomi 
Elisabeth meddelade att det var inget att rapportera. Pågående arbete sker av 
Stallchef Petra Lylykorpi som denna gång inte kunde delta på mötet. 

 

10.  Personal 
 Åsa Winsö föräldraledig från 1/10. 
  
11. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 
 Inget att rapportera. 
 

12.     Rapport Ridskola 
94% beläggning, flera nybörjargrupper. 
 

13.     Rapport anläggning 
Det var arbetsdag 26/9, arbeten som utfördes: stolpning, nya trådar, lagning 
av gödselbryggan.  
 
Nästa arbetsdag söndag 18/10. 
 
Påfyllning av underlag i både manege och paddock diskuterades. 
 
Översyn av gångjärn samt dörrar till manegen kommer att göras. 

 

14.  Rapport serveringskommitté 
Återgår till det ursprungliga konceptet att varje ridgrupp är ansvarig för fiket 3 
ggr per termin. Öppettider mellan 16-19. Införs VT-16. 

 
15.  Aktivitetsplan 

Inget att rapportera. 
   

16. Idrottsrabatten/ Newbody/Bingo  
Idrottsrabatten: Insamling skedde under vecka 40. Vi behöver styra upp 
märkning av inbetalningarna via BG. 
Newbody: Leverans idag 5/10. 
Bingo: Inget att rapportera. 

 

17.  Kommunikation/Hemsidan 
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Helen, Sofia E och Jennie arbetar med att uppdatera personuppgifter samt 
närmst anhöriga i systemet efter den blankett som finns i fiket och som delats 
ut under insamling av idrottsrabatten under vecka 40. 

 

18.  Övriga frågor 
 Plan för hagar: Arbetas fram. 

Bemanning serveringen: Se punkt 14. 
Besöksfrekvens hemsidan: Cirka 500 unika besökare per månad. 
Glasmontern i fiket: Sofia E, Jennie och Maria ansvarar för att uppdaterar 
denna. 
Arbetsinsatser arbetsdagar, idrottsrabatten, newbody: Koncentrerat möte 
angående finansiering och ideellt arbete i klubben blir den 9/11. Elisabeth 
tillsammans med Petra tar fram information gällande de olika aktiviteterna. 
Belysning Uteboxarna samt klocka till manegeväggen: Tar med förfrågan 
till kommunen. 
Fiber: Tar upp frågan med kommunen Bredband samt utrustning.  
Samarbete med Råda Säteri: Hur kan vi utveckla samarbetet gällande 
arrangemang i området? Förslag på möte med Råda Ridklubb, Robert Säll 
samt kommunen, Magnus Wennström tar detta ärende. 
Swish: Elisabeth kollar med banken. 

 

19.  Kommande möten 
Koncentrerat möte angående finansiering och ideellt arbete i klubben blir den 
9/11. Elisabeth tillsammans med Petra tar fram information gällande de olika 
aktiviteterna. 
Fikaansvarig Sofia Erlandsson. 
 
7/12 sista mötet för året. 

 
20.  Mötet avslutas 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

 

Sofia Andersson 

Sekreterare 

 

 

 

Magnus Wennström  Elisabeth 

Ordförande  Justerare 

 

 

 

 


