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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-06-12 
 
Närvarande: Jennie Boqvist, Cecilia Wretlind, Annette Bennour, Elizabeth Lindh, Michael Brusberg, 
Petra Lylykorpi, Marie Hornfelt, Sara Hellspong, Elsa Bäckström, Ain Seimre, Sofia Erlandsson 
  
Frånvarande: Maria Hellsten 
   

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) 
Den planerade hopptävlingen 10/9 har strukits. Dressyrtävling för häst med lång bana 
planeras 1 oktober. 
 

7. Rapport US 
Det är stökigt i allmänna köket. Vi måste komma tillrätta med detta annars kommer 
möjligheten att använda sig av pentryt att tas bort. Nya lappas sätts upp. 

 
8. Ekonomi 

Klubben har många planerade investeringar i år, vilket kommer att belasta likviditeten. 
Intäkterna från sponsorer har minskat. Styrelsen kommer söka nya sponsorer som vill stötta 
vår förening.   

 
9. Personal 

Vi söker för närvarande ridinstruktör. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat då Åsa ska vara 
föräldraledig. Veronica kommer att studera på deltid under hösten och kommer därför gå ned i 
arbetstid. Linda slutar sin anställning vecka 33. Mikaela är fortsatt sjukskriven. 

 
10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

Inget att rapportera. 
 

11. Rapport Ridskola  
• Ridskolan har fortsatt hög beläggning, 93% vilket motsvarar 292 uppsittningar per 

vecka.  
• Roxetta har lämnat oss efter lång tids skada som inte kunnat läka. 
• Två av ridskolans ponnyer, Atlas och Fia, kommer gå i pension efter lång och trogen 

tjänst. Fia flyttar med som sällskapshäst till privathästen Lego och ska bo på gård. 
Atlas flyttar till privatstallet och tas över av en familj som är aktiv i föreningen. 

• Vi söker nya hästar till verksamheten.  
• Det finns fortfarande några ströplatser kvar till sommarens ridläger. 

 



 

Styrelsemöte Råda Ridklubb 2017-06-12 

 
12. Rapport anläggning 

• Manegefönstren har blivit putsade utvändigt. 
• Årets andra arbetsdag hölls den 28 maj. Många kom och hjälpte till med hagar och 

annat som behövde åtgärdas. 
• Maria och Elizabeth har haft möte med kommunen kring de åtgärder Länsstyrelsen har 

ålagt oss att genomföra. En representant från kommunen har även varit ute på 
anläggningen och träffat Petra samt synat hagarna. Vi inväntar svar från kommunen 
kring hur vi ska gå vidare i ärendet. 

 
13. Rapport serveringskommitté 

Klubbfiket har haft lördagsöppet de senaste månaderna. Detta har varit mycket uppskattat. 
Sortimentet i fiket ska ses över inför hösten bl a efter önskemål som inkommit via US 
förslagslåda.  

 
14. Idrottsrabatten / Newbody / Bingo /Svenska spel 

Idrottsrabatten inbringade 26,650 kr - ett viktigt tillskott till klubbens ekonomi. Styrelsen vill 
tacka alla medlemmar som bidragit. De två medlemmar (senior/junior) som sålt flest häften 
belönas som vanligt med en privatlektion. 

 
15. Kommunikation/Hemsidan  

• Vi håller på att titta på alternativa system för medlemshantering som är anpassade för 
ridskoleverksamhet. 

• Tillsammans med Mölndals kommun, SISU och Rädda Barnen jobbar vi för 
närvarande fram en handlingsplan för att motverka mobbing, kränkningar och sexuella 
trakasserier. Som ett delmoment kommer en enkät att delas ut till ett surval av våra 
ridande barn, ungdomar och föräldrar/instruktörer. 

• Terminens andra medlemsbrev kommer att gå ut i juni. 
• Det finns önskemål om en introduktionsmapp till nya hyresgäster i privatstallet. 

Kommunikationsgruppen jobbar fram detta tillsammans med Petra.  
 

16. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

 
17. Kommande möten & Fikaansvarig 

Nästa möte hålls 4 september kl 17.30. Michael är fikaansvarig. 
Kommande möten: 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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