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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs styrelsemöte 2017-12-04 
 

Närvarande: Jennie Boqvist, Elizabeth Lindh, Petra Lylykorpi, Marie Hornfelt, Sara Hellspong, Ain 
Seimre, Hanna Seimre, Maria Hellsten. 
  
Frånvarande: Sofia Erlandsson, Cecilia Wretlind, Michael Brusberg, Annette Bennour. 
   
 

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

 
2. Val av justerare 

Ain Semre 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) 
 

7. Rapport US 
US önskar hjälp att prissätta jullovsaktiviteten ponnyridning. I dagsläget kostar det 20:- att rida 
ett varv i paddocken. Vi beslutar idag att höja till 25 kronor samt 50 kronor för tio minuters 
ridning med ledare. Personer som uttrycker intresse för att börja rida, uppmanas att kontakta 
RRK per telefon eller mail. 

 
8. Ekonomi 

Vi har mindre intäkter i år jämfört med samma period förra året. Gödselhanteringen är fortsatt 
kostsam och en stigande utgift. Konkreta förslag på hantering av gödselhantering emottages 
tacksamt.  
 
Ett förslag framförs avseende att höja ridavgifter för junior med 5 kronor i månaden och för 
senior med 10 kronor i månaden. En höjning av boxpriserna på 100 kronor i månaden 
diskuteras också. Ingen ökning av ovanstående avgifter har skett på tre år. Beslutas om 
höjning av ridavgiften från 1/1-18 och av boxpriserna från 1/2-18. 
 

9. Personal 
Mikaela arbetar 25% sedan 1/11-17. 

 
10. Arbetsmiljöfrågor/säkerhet 

 
11. Rapport Ridskola  

RRK kommer erbjuda julaktiviteter under jullovet.  
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12. Rapport anläggning 
Länsstyrelsen har varit på inspektion och kontrollerat hur arbetet med de leriga hagarna 
fortlöpt. RRK har kontakt med kommunen angående detta och kommer att ha fortlöpande 
möten och detaljplanering för åtgärdande av berörda hagar.  
Stallet har julpyntats. 

 
13. Rapport serveringskommitté 

 
14. Idrottsrabatten / Newbody / Bingo /Svenska spel 

Newbodyförsäljningen gav en vinst på 18 389 kronor och Gräsroten en vinst på 9096 kronor. 
Intäkterna för Idrottsrabatten är ännu ej fastställda.   

 
15. Kommunikation/Hemsidan  

 
16. Övriga frågor 

Uppföljning av tidigare protokoll: Ain och Cecilia skall ha ett uppföljningsmöte med de som valt 
att inte fortsätta i tävlingskommittén.  
En checklista för olyckssituationer kommer tas fram av Petra.  
Maria har kontaktat Roger, tidigare vatten och elansvarig, angående en lathund för hantering 
av vatten. Denna är på gång. 
Vi beslutar att Leaderprojektet skjuts på framtiden. 

 Vi har en ledig stallplats från 1/2-18.  
 

17. Kommande möten & fikaansvarig 
15/1-18. Jennie är fikaansvarig. 
 

18. Frågor till nästa möte 
Titta på styrelsens sammansättning (antal). 
 

19. Mötet avslutas 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 

 

 

 

Sara Hellspong  

Sekreterare 

 

 

 

Elizabeth Lindh    Ain Seimre 

Ordförande     Justerare 


