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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-03-20 
 
Närvarande: Jennie Boqvist, Michael Brusberg, Maria Hellsten, Cecilia Wretlind, Ain Seimre, 
Annette Bennour, Sara Hellspong, Sofia Erlandsson, Eva Nordman 
  
Frånvarande: Elizabeth Lindh, Marie Hornfelt, Petra Lylykorpi 
   
   

1. Mötets öppnande 
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Val av justerare 

Sara Hellspong valdes att justera protokollet jämte ordföranden. 
 

3. Tjänstgörande suppleanter 
Ingen tjänstgörande suppleant. 

 
4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 
5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes. 
 

6. Rapport tävlingskommitté (TK) 
• Den 14 maj arrangeras en klubbhoppning. Den 10/9 planeras en hopptävling för 

häst och ponny och den 1/10 kommer vi att arrangera en dressyrtävling för häst 
med lång bana. 

• TK letar nya medlemmar. 
• Kan TK få en egen kassa att förfoga över för de pengar som genereras vid 

tävlingar? Vice ordförande överlämnar frågan till verksamhetsansvarig och 
ordförande. 

 
7. Rapport US 

• Katten Sockan har flyttat och US letar efter en ny stallkatt. 
• Kan vi lägga till en funktion på vår webbsida där intresserade kan anmäla sig till 

ponnyridning, detta för att minska trycket på telefon? US tar kontakt med Jennie 
för att se hur detta skulle kunna lösas. 

• BUS har fått sex nya medlemmar, totalt är man nu 10 personer. 
• BUS och US har haft ett gemensamt planeringsmöte och planerar bl a följande 

aktiviteter under året: Spökjakt i oktober, luciauppträdande, medverkan under 
trädgårdsdagar 8 maj med ponnyridning och ansiktsmålning, Rådasjön runt 3 
september, medlemsdag i juni, höstshow. 

 
8. Ekonomi 

Inget att rapportera. 
 

9. Personal 
Inget att rapportera. 

 
10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

Inget att rapportera. 
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11. Rapport Ridskola  
Inget att rapportera. 

 
12. Rapport anläggning 

Vi söker fortsatt efter en ny traktor. Manegebotten behöver påfyllning under våren. Maria 
skickar ut förslag på datum för arbetsdagar. 

 
13. Rapport serveringskommitté 

Inget att rapportera. 
 

14. Idrottsrabatten/Newbody/Bingo/Svenska spel 
Insamlande av Idrottsrabatten kommer att ske under vecka 13. 

 
15. Kommunikation/Hemsidan  

Inget att rapportera. 
 

16. Övriga frågor  
• Maria Hellsten undersöker om det finns några fondpengar som klubben kan 

ansöka om för att generera extrainkomster till verksamheten. 
• Ansvarsområden inom styrelsen fördelades. Sponsring och US-förälder kvarstår 

och kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte. 
• Datum för vårens/årets möten: Beslutades att styrelsemöten ska hållas kl 17.30 

på måndagar. Maria skickar ut förslag på datum. 
• Styrelsen tog upp årsmötets fråga om val av ombud till Ridsportförbundets och 

distriktets möten. Styrelsen beslutade att Maria Hellsten, Elizabeth Lindh och 
Petra Lylykorpi kvarstår som kontaktpersoner och delegerar uppgiften vidare från 
fall till fall.  

17. Kommande möten & Fikaansvarig 
Nästa möte hålls 24 april kl 17.30. Cecilia är fikaansvarig. 

 
18. Frågor till nästa möte 

• Vidare diskussion kring ridskolans strategi och mål på längre sikt.  
• Fördelning av kvarvarande ansvarsområden. 

 
19. Mötet avslutas 

Vice ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Sofia Erlandsson 
Sekreterare 
 
 
 
Maria Hellsten             Sara Hellspong 
Vice ordförande      Justerare 
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