
 

Styrelsemöte Råda Ridklubb 2016-02-22 

Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2016-02-22 
 

Närvarande 
Magnus Wennström, Maria Hellsten, Elizabeth Lindh, Susann Andersson, Helen 
Lundell, Sofia Andersson, Catharina Andersson, Mats Nordström, Jennie Boqvist, 
Sofia Erlandsson, Petra Lylykorpi. 
Frånvarande 
Marie Knutsson 
     
1. Mötets öppnande 

Ordföranden Magnus Wennström hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
2. Val av justerare 

Elizabeth valdes att justera protokollet jämte ordföranden. 
 
3. Tjänstgörande suppleanter 

Inga tjänstgörande suppleanter 
 
4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  
 

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 Protokollet från föregående möte godkändes. 
 
6.  Anmälan övriga frågor 
 Se punkt 18 Övriga frågor 
   
7. Rapport Tävlingskommitté 

Den inplanerade ponnyhoppningen 8 maj har tidigarelagts till den 5 maj. Den 8 
maj krockar med trädgårdsevenemang vid säteriet.  
TK har fått in offerter för inköp av dressyrstaket. 

8.  Rapport US  
US har haft sitt årsmöte och ny styrelse är nu vald. Den nya styrelsen har sitt 
första möte den 6 mars. 
 

9.  Ekonomi 
Likviditeten är fortsatt god.   
Klubbens revisorer har gått igenom årsbokslutet för 2015. Resultatet är gott  
 

10.  Personal 
Personalsituationen är oförändrad.  

 
11. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

Inget att rapportera 
 
12.     Rapport Ridskola 

I början av 2016 var beläggningen 95 % vilket motsvarar 310 ridande.  
 
13.     Rapport anläggning 

Elproblemet med fläktarna är åtgärdat och nu fungerar de som de ska. 
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Beslutas att ta fram en plan för lagning och uppfräschning av stängslen runt 
hagarna. Maria åtar sig att ta fram ett förslag till plan. 
Beslutas att i år inte plöja och så om någon av sommarhagarna. 
Beslutas att i sommar byta ut manegebotten. 
 

14.  Rapport serveringskommitté 
Påminnelse om schemat för öppethållande av fiket kommer att läggas ut på 
webben samt till alla ridande. 

 
15.  Aktivitetsplan 

Den ”att-göra-lista” som finns går ordförande och verksamhetsansvarig 
igenom på sina möten med kommunen. 

   
16. Idrottsrabatten/Newbody/Bingo  

Idrottsrabatten kommer att delas ut under vecka 8 och vecka 9. Susann har 
skickat ut ett schema för detta. Information om Idrottsrabatten läggs ut på 
hemsidan senare i veckan. 

 
17.  Kommunikation/Hemsidan 

Medlemsinformation är nu inlagd på hemsidan och närvaro hanteras via 
MyClub för rapportering till kommunen (LOK-stöd) 

 
18.  Övriga frågor 

Den 8 maj deltar säteriet och kommunen i arrangemanget Green World 
(trädgårdsutställning) 
Kommunen kommer att ta hela kostnaden för fiberdragning till klubben. 
Kommunen vill att alla föreningar certifierar sig i syfte att säkerställa kvaliteten 
på den verksamhet som bedrivs i föreningen. 
 

19.  Kommande möten 
 Årsmötet söndag 28 februari kl 16:00 
 
20.  Mötet avslutas 
   
 
 
 
 
 
Maria Hellsten 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Magnus Wennström              Elizabeth Lindh 
Ordförande       Justerare 
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