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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2015-11-09 

 

Närvarande 
Maria Hellsten, Elizabeth L, Chatarina Andersson, Mats Nordström, Sofia Erlandsson, Jennie 
Boqvist, Petra Lylykorpi, Natalie Svensson (delvis),  
     
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 

Jennie Boqvist, Mats Nordström och Sofia Erlandsson.  
 
4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 Protokollet från föregående möte godkändes.  
         
6. Rapport tävlingskommitté 

Inget att rapportera. 
 

7.  Rapport US 
En höst med många aktiviteter närmar sig sitt slut. Spökjakten som arrangerades 1 
november avlöpte väl och resulterade i ett litet överskott. US riktade ett tack till de 
vuxna som deltog och hjälpte till. 

 
8.  Ekonomi 

Petra gick igenom ekonomin t.o.m. oktober. Enligt beslut vid föregående styrelsemöte 
presenterades även vinsten för åren 2011-2014 för klubbens extra inkomstkällor; 
fiket, sponsorer, Newbody och Idrottsrabatten. Det konstaterades att dessa är 
nödvändiga inkomstkällor för RRK.   

 
9. Personal 

Arbetskläder är inhandlade till de nyanställda. Personalen har även fått nya 
vinterjackor. 

 
10.     Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 
 Inget att rapportera. 
 
11.     Rapport Ridskola  

Valle har lämnat oss.  
 

12.  Rapport anläggning 
Manegen är djupharvad och ska djupharvas ytterligare en gång inom kort. Därefter 
tas beslut om den behöver fyllas på. Hötransportören ska lagas. 
 

13.  Rapport serveringskommitté 
Inget att rapportera. 



 

Styrelsemöte Råda Ridklubb 2015-11-09 
Digitalt justerat protokoll. 

 
14. Aktivitetsplan 
 Inget att rapportera. 
 
15.  Idrottsrabatten/Newbody/Bingo 
 Styrelsen beslutade att fortsätta med Idrottsrabatten under 2016. 
 
16.  Kommunikation/Hemsidan  

Det saknas fortfarande ca 100 emailadresser till våra medlemmar. Arbetet fortskrider 
med att samla in dessa. Styrelsen beslutade att faktureringen inför vårterminen 2016 
ska ske på vanligt sätt med post.  
 
Glasmontern i fiket är uppdaterad med information om styrelsemedlemmar 2015, 
ansvarsområden samt information om ridklubbens historia. 
 
Jennie och Sofia har startat upp ett Instagramkonto. Namnet är rada_ridklubb. Syftet 
är att kommunicera RRKs vision - En klubb för alla, samt sprida en trevlig stämning 
riktad till medlemmar och övriga intressenter med kärleken till hästen i fokus.  

 
18.  Övriga frågor  

18:1 Sportlabbet diskuterades.  
 
18:2: Finansiering och ideellt arbete diskuterades. Diskussionen återupptas vid nästa 
styrelsemöte. 

 
19. Kommande möten & Fikaansvarig 

Nästa möte är 7/12, Fikaansvarig Elizabeth. 
 
20.  Frågor till nästa möte 

 Sportlabbet – framtid. 
 Finansiering och ideellt arbete. 
 Förslag att begränsa den djupgående ekonomirapporteringen till en gång per 

termin och på så sätt frigöra mer tid för övriga frågor vid de månatliga mötena. 
En kortare rapportering bör vara tillräcklig så länge inga större avvikelser 
förekommer. 

 
21. Mötet avslutas 
   
 

 

Sofia Erlandsson 

Sekreterare 

 

 

Maria Hellsten              Elizabeth  

Ordförande       Justerare 


