
 

Styrelsemöte Råda Ridklubb 2016-10-31 

Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2016-10-31 
 
Närvarande 
Maria Hellsten, Elizabeth Lindh, Sofia Erlandsson, Therese Dijner, Susann Andersson, 
Anette Bennour, Petra Lyllykorpi, Eva Nordman. 
     
1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av justerare 

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

Therese Dijner 
 
4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

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

Tävlingskommittén fortsätter att planera inför nästa säsongs tävlingsverksamhet. 
 

7.  Rapport US 
• Årets spökjakt var mycket uppskattad och allt avlöpte enligt plan. 

Deltagarantalet var över 160 personer, vilket var betydligt mer än förväntat.  
• Eva har fått tillträde till SISU online vilket underlättar rapporteringen mycket.  
• En föräldrautbildning planeras till våren. 
• US bidrar till en ny sadel åt Brio. 

 
8.  Ekonomi 

Resultat- och balansrapport för september rapporterades. Likviditeten är fortsatt god. 
 
9. Personal 

Mikaela är fortsatt sjukskriven. Åsa väntas tillbaka efter nyår. Personalens 
lönerevision är klar. 

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

• Ridskoleverksamheten har fortsatt mycket hög beläggning, med 320 
uppsittningar per vecka.  

• Ridskolan har köpt en ponny, ett sto som heter Ziri och är 4,5 år.  
• En del förändringar i ridskoleschemat har genomförts. Grupp V3 på fredagar 

har strukits pga få deltagare. I stället har en nybörjargrupp, barn startats.  
• Som ett led i att stärka kvalitén på ridskoleverksamheten har ett nytt system 

för nybörjargrupperna sjösatts. Nytt är att ridläraren även håller i teoridelen. 
Grupperna går samtidigt från 14 till 10 deltagare. 

• För att möta våra kostnadsökningar beslutade styrelsen att höja 
lektionsavgiften med 5 kr per lektion. Detta gäller från 1 januari 2017.  
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12.  Rapport anläggning 
• Under hösten har två arbetsdagar genomförts. Både uppslutning och 

stämning har varit god. Mycket har blivit gjort, bl a hagarbeten. 
• Ridklubben har finansierat nytt underlag i manegen.  
• Ridklubben har investerat i en ny ridhusharv.  
• Kommunen finansierar nytt underlag i paddocken. Arbetet planeras till  

v 46. Arbetet kommer att pågå hela veckan och paddocken kommer under 
tiden att vara stängd för ridning.  

 
13.  Rapport serveringskommitté 

• Det finns en del nyinköpta varor i caféet.  
• Det var god försäljning i caféet under spökjakten.  
• Styrelsen konstaterar att vi behöver informera mer om hur man går tillväga för 

att boka upp sig i caféet samt hur cafétjänstgöringen går till.  
 
14.  Idrottsrabatten/Newbody/Bingo/Svenska spel 

Redovisningen för Idrottsrabatten och Newbody är ännu inte klar. Gräsroten kommer 
att redovisa utfallet för RRK i november. 

 
15.  Kommunikation/Hemsidan  

Ett nyhetsbrev har gått ut och det planeras ytterligare ett strax innan höstens 
terminsslut. Vi har introducerat ett webbaserat bokningssystem för 
cafétjänst/arbetsdag som innebär att våra medlemmar kan boka upp sig via vår 
webbplats. 
 

16.  Övriga frågor  
16:1  Ridskolan kommer att disponera box nr 6 tills vidare. 

 
17. Kommande möten & Fikaansvarig 

Nästa möte är 12/12 och då är Maria fikaansvarig. 
Kommande möten bokade till 9/1-17, 20/1-17 

 
18.  Frågor till nästa möte 
 Beslut om Idrottsrabatten inför 2017. 
  
19. Mötet avslutas 
 
 
 
Sofia Erlandsson 
Sekreterare 
 
 
Maria Hellsten             Elizabeth Lindh  
Ordförande       Justerare 
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