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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-04-24 
 
Närvarande: Maria Hellsten, Jennie Boqvist, Cecilia Wretlind, Annette Bennour, Elizabeth 
Lindh, Michael Brusberg, Petra Lylykorpi, Marie Hornfelt, Sara Hellspong, Elsa Bäckström, 
Sofia Erlandsson 
  
Frånvarande: Ain Seimre 
   

1. Mötets öppnande 
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) 
Inget att rapportera. 
 

7. Rapport US 
• Det har försvunnit pengar ur US kassa. Detta är extra oturligt eftersom vi 

vanligtvis inte förvarar kontanter på anläggningen. Stölden kommer att 
polisanmälas. Tänk på att inte förvara några värdesaker i stall och 
omklädningsrum.   
 

• US har ännu inte hittat någon passande ny stallkatt och letar vidare. 
 

8. Ekonomi 
Ekonomin något sämre än förra året. 

 
9. Personal 

Inget att rapportera. 
 

10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 
Inget att rapportera. 

 
11. Rapport Ridskola  

• Kapten Morgan är såld. Rekrytering av ny häst pågår. 
 

• Vår gårdsveterinär är långtidssjukskriven och vi testar därför en ny veterinär som 
har möjlighet att besöka våra hästar på plats i stallet. 

 
12. Rapport anläggning 

• Årets första arbetsdag hölls 23 april. Bl a genomfördes hagarbeten, rensning av 
sly vid hagar och vid paddock, rengöring av gödselbryggan, div städning, 
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rengöring av vattenkoppar, mm. Anläggningsgruppen riktar ett stort tack till alla 
dedikerade medlemmar som ställde upp. 
 

• Ridhusets fönster är svåra att nå. Elizabeth undersöker vad kostnaden skulle bli 
för att köpa in utvändig fönsterputsning. 

 
• Styrelsen vill påminna alla medlemmar att vara noga med att ta undan hästbajset 

från gång- och cykelvägar. Detta gäller alltid, oavsett om man leder eller rider 
hästen. Detta är för allas trevnad då det är många som rör sig i våra vackra 
omgivningar. 

 
• Länsstyrelsen har varit och kontrollerat våra hagar. Hagarna vid stallet fick 

påpekande om leriga in/utsläpp och ska åtgärdas med dränering och hårdgjorda 
ytor innan vintern. Det diskuterades huruvida detta ska göras både praktiskt och 
ekonomiskt. Styrelsen beslutade att kontakta kommunen då åtgärden är för stor 
för föreningen att axla själv. 

 
13. Rapport serveringskommitté 

Inget att rapportera. 
 

14. Idrottsrabatten / Newbody / Bingo /Svenska spel 
Styrelsen beslutade att ansöka om bidrag från Bingoalliansen, insatsbelopp 500 000. 

 
15. Kommunikation/Hemsidan  

Det har kommit en del frågor från medlemmar som inte varit med på e-postutskicket för 
nyhetsbrevet. Därför går det nu att anmäla sig till vårt nyhetsbrev via radaridklubb.com. 
 

16. Övriga frågor  
• Ansvarsområden inom styrelsen: 
 Sponsringsuppdraget är tills vidare ej tillsatt. 
 Till US-mamma utsågs Marie Hornfelt. 

. 
• Vision, samt kort- och långsiktiga planer för klubben diskuterades. 

 
17. Kommande möten & Fikaansvarig 

Nästa möte hålls 12 juni kl 17.30. Sara är fikaansvarig. 
Kommande möten: 170904, 171016, 171204, 180115, 180219, 180225 (årsmöte) 

 
18. Frågor till nästa möte 

Inga frågor rapporterades. 
 

19. Mötet avslutas 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 

 
 
Sofia Erlandsson 
Sekreterare 
 
 
Elizabeth Lindh    Sara Hellspong 
Ordförande     Justerare 
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