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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-10-16 
 
Närvarande: Jennie Boqvist, Cecilia Wretlind, Elizabeth Lindh, Marie Hornfelt, Ain Seimre, Maria 
Hellsten, Sofia Erlandsson, Martin Dahl, Leader (delvis) 
  
Frånvarande: Sara Hellspong, Annette Bennour, Petra Lylykorpi, Michael Brusberg, Elsa Bäckström 
   
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Val av justerare 

Maria Hellsten 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) 
Dressyrtävlingen 1 oktober avlöpte mycket väl och med goda vitsord från överdomaren. 
Styrelsen vill tacka kommittén för ett väl utfört arbete. Tävlingskommittén har efter tävlingen 
valt att avgå, vilket styrelsen beklagar. Ain och Cecilia kallar TK till uppföljningsmöte. Ansvarig 
Ain.  

 
7. Rapport US 

Marie och Elizabeth har träffat BUS och USS för att diskutera kommunikation och samarbete. 
Bl a beslutades i mötet att kommunikation inom BUS och USS ska ske via Google classroom 
eftersom alla inte har tillgång till Facebook. 
 
Årets spökjakt hålls 29 oktober 18.00. För detta evenemang behövs 7 vuxna som kan hjälpa 
till. Elizabeth, Cecilia, Marie, Jennie och Sofia anmäler sitt deltagande. 

 
8. Ekonomi 

Ekonomin är något sämre än förra året. 
 

9. Personal 
Inget att rapportera. 

 
10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

Frågan ställdes om vi har en checklista i det fall en olyckssituation skulle uppkomma. Ja, detta 
finns. Maria tar fram och kommunicerar denna. 
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11. Rapport Ridskola  

Ridskolan har köpt en ny häst, en 9-årig Knabstruppervalack som heter Hermes. Ridskolans 
aktuella beläggning är 91% 

 
12. Rapport anläggning 

Över 30 medlemmar deltog under årets tredje arbetsdag 15 oktober. Bland de arbeten som 
utfördes innefattades att rensa runt paddocken, sätta nya skydd över gångjärnen i manegen, 
reparera fiskstugehagen, stänga av el i sommarhagarna, städa läktaren och plocka in 
utemöblerna inför vintern. Återstår att stänga av vattnet på gärdet.  
 
Maria ansvarar för att ta fram en instruktion för hur vatten och el sätts av och på.  

 
13. Rapport serveringskommitté 

Inget att rapportera. 
 

14. Idrottsrabatten / Newbody / Bingo /Svenska spel 
Inget att rapportera. 

 
15. Kommunikation/Hemsidan  

Ryktning ökar välbefinnandet både hos människa och häst. Vi drar igång en rykt-utmaning 
inför höstlovet där alla medlemmar kan vara med. 
 

16. Övriga frågor  
Martin Dahl, verksamhetsledare Leader Göteborgs Insjörike, besökte mötet och berättade om 
Leader, ett EU-projekt som finansierar utvecklingsprojekt till stöd för landsbygdsutveckling.  

 
17. Kommande möten & Fikaansvarig 

Nästa möte hålls 4 december kl 17.30. Maria är fikaansvarig. 
Kommande möten: 180115, 180219, 180225 (årsmöte) 

 
18. Frågor till nästa möte 

Valberedning inför kommande verksamhetsår. 
 

19. Mötet avslutas 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 

 
 
 
 
Sofia Erlandsson 
Sekreterare 
 
 
Elizabeth Lindh    Maria Hellsten 
Ordförande     Justerare 
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