
 

 
Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-09-04 
 
Närvarande: Jennie Boqvist, Cecilia Wretlind, Annette Bennour, Elizabeth Lindh, Michael Brusberg, 
Petra Lylykorpi, Marie Hornfelt, Sara Hellspong, Elsa Bäckström, Ain Seimre 

 
Frånvarande: Maria Hellsten, Sofia Erlandsson 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Ain Seimre 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) 
Klubbhoppning den 17/9 riskerar att ställas in på grund av få anmälningar. Sista anmälan 9/9. 
Vi tar ett beslut då huruvida vi genomför tävlingen eller inte.  
Dressyrtävling: 1/10. Många anmälda. Behövs fler funktionärer, annars blir det för tungt för 
tävlingskommittén. Instruktörerna kan kanske be/informera de äldre ungdomarna och de 
vuxna om detta? Information om behov av funktionärer läggs även ut på hemsidan.  
 

7. Rapport US 
Elsa rapporterar från Råda Runt som gick bra. Det var mycket folk på showen. Skötarmöte blir 
av nästa vecka och skåpsmöte om två veckor. Marie tar upp att hon ser ett behov av att vi i 
styrelsen hjälper US/BUS mer, så att vi tillsammans prioriterar aktiviteterna så att de blir jämnt 
uppstyrda över året. Även kommunikationskanalerna mellan US/BUS-medlemmarna behöver 
ses över. Mycket sker idag över Facebook, där det är en åldersgräns på 13 år för att skapa ett 
konto, vilket gör att alla inte får informationen. US/BUS och Elizabeth och Marie kommer att ha 
ett möte och dra upp riktlinjer. 

 
8. Ekonomi 

Ekonomin är god.  
 

9. Personal 
Mikaela är sedan 1/9 tillbaka och arbetstränar 25% av sin ordinarie tjänst. Få intressenter 
svarade på annonsen på det grav.vik som vi utannonserade.  
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Tills vidare löser vi det med att de två instruktörerna delar på lektionerna i veckan samt  två 
personer som har stalltjänst. 
 
Veronica frågar om hon under studietiden kan slippa stalljour som ingår i boxavtalet. Styrelsen 
beslutar att Veronica entledigas stalljouren under hennes studietid. 
 
 

 
10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

Petra informerar om Masses bortgång, vilka åtgärder som snabbt sattes in för att lösa den 
uppkomna situationen.  
Petra tar fram en checklista som ska finnas på anläggningen om någon liknande situation 
skulle uppstå i framtiden och Petra ej är i tjänst och kan arrangera de åtgärder som krävs. 
Dock skall Petra alltid informeras skyndsamt om det inträffar allvarliga incidenter.  

 
11. Rapport Ridskola  

Tre nya hästar sedan sommaren: Viko, Ada och Robban. De går ännu inte på lektion. 
Rekrytering av ytterligare en häst pågår. Fia går i pension och flyttar i september.  
Vi har 91% beläggning på ridskolan.  
Beslut är taget att inte fylla upp grupperna, alla skolhästar är inte inne i verksamheten till fullo 
och det skulle medföra för hög arbetsbelastning på övriga hästar med att fylla upp grupperna. 
En ny grupp, tävling/träningsgrupp för ungdomar, har startat på fredagar 19.45. 

 
 

12. Rapport anläggning 
Arbetsdag inplanerad till den 15/10. Det behöver bl.a. rensas gräs längs paddocken. Delar av 
fasaden behöver underhållas. Detta är sedan tidigare lyfts till kommunen. Vi kommer återigen 
be kommunen om ett möte då vi inte längre upplever samma goda samarbete som tidigare. 

 
13. Rapport serveringskommitté 

Vi fortsätter att ha öppet lördagar med ideell personal, och försöker få in andra människor än 
styrelsemedlemmarna att stå i fiket. Vi kommer troligtvis sluta med möjligheten att låta 
medlemmarna gå in själva och handla i fiket ett tag framöver. 
Det har skett en förbättring av städningen i det allmänna köksutrymmet (nudelhörnan).  

 
14. Idrottsrabatten / Newbody / Bingo /Svenska spel 

Idrottsrabatten rullar på från och med denna vecka. 
 

15. Kommunikation/Hemsidan  
 
 

16. Övriga frågor  
Cecilia har kontakt med en organisation i kommunen angående sponsring. Vi behöver skriva 
några rader om vår förening och vad vi skulle önska hjälp/sponsring med. Vi kan erbjuda oss 
att närvara på ett möte med denna organisation och presentera oss. 

 
17. Kommande möten & fikaansvarig 

Nästa möte hålls 16 oktober kl 17.30. Elisabeth är fikaansvarig. 
Kommande möten: 171204, 180115, 180219, 180225 (årsmöte) 
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18. Frågor till nästa möte 

 
19. Mötet avslutas 

Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 

 
 
Sara Hellspong  
Sekreterare 
 
 
Elizabeth Lindh Ain Seimre 
Ordförande Justerare 
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