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Protokoll styrelsemöte 2021-04-29 
 

Närvarande (Teams): Marie Björkström, Jessica Bäck, Kristina Strand, Stine Breum 

Appelqvist, Carina Waax, Annika Larsson, Anna Myrén, Anders Svensson 

Inte närvarande:  Emmy Madsen, Fanny Övgård Martinsson 

 

1) Mötet öppnas av ordförande Jessica Bäck.  

2) Till sekreterare valdes Stine Breum Appelqvist och till justerare valdes Kristina Strand 

3) Dagordningen godkändes med tillägg för punkt om klubbens ekonomi.  

4) Genomgång av föregående protokoll. 

 

5) Ekonomi 

Kassören har gjort kvartalsredovisning t o m mars. Intäkterna för anläggningskort ligger en 

del under budget. Kostnaderna för underhåll av anläggningen ligger högt i förhållande till 

budget p g a genomgång av utebelysning samt inköp av grus. Vi har fått föreningsbidrag från 

kommunen i samma nivå som tidigare år.  

 

6. Framtidstankar/investeringar  

Beslutas att investera i en ny infiltration för avloppet samt ny belysning i ridhuset, 

sammanlagt en kostnad på cirka 200 000 kr. Kristina undersöker om vi kan få bidrag från 

kommunen och/eller Boverket, Anders kollar med länsstyrelsen i Kalmar.  

 

Idéer om framtida investeringar 

Markis vid altanen 

Uteboxar 

Sittplatser runt paddocken 

Clinics och föreläsningar 

Fyrhjuling 

Hindervagn med träningshinder utomhus 

Skrittmaskin 

Utbyggnad sadelkammare lilla stallet 

Tak över hösilaget 

Nya fronter till boxarna i paddockstallet 

 

8) Rapporter 

 

Tävlingssektionen 

Just nu pågår Öppen bana, för två veckor sedan genomfördes en P&J med ca 35 ekipage. 
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Den planerade P&J som skulle varit 1 maj ställdes in p g a skärpta coronarestriktioner i 

Kalmar län. Tävlingssektionen hoppas kunna genomföra en P&J framåt sommaren. Ebba 

Jeresta är nytt tillskott i tävlingssektionen 

Styrelsen diskuterar parkeringssituationen Stine tar fram en skiss att lägg på hemsida och 

anslag på väggen.  

 

Kiosken 

Serverade hamburgare vid ungdomssektionens clinic.  

 

Bron 

Fungerar fint 

 

Inhyrda 

Just nu finns det 15 hästar på anläggningen, evt är en till på väg in. Ganska många inhyrda 

kommer att stå kvar över sommaren. Länsstyrelsen har gjort kontroll inför nytt tillstånd §16. 

Inget att anmärka på. Nu har vi tillstånd för 19 hästar. 

 

Anläggningssektionen  

Styrelsen ger Anders i uppdrag att sammankalla anläggningssektionen 

 

Ungdomssektionen 

Genomförde foder- och hovslagarclinic med 25 deltagare. Kristina söker LOK-stöd för den 

aktiviteten. 

 

Övriga 

Arbetsgruppen för medlemsaktiviteter har haft en träff och spånat kring följande: 

-Hindervagn och skjul till utomhushinder 

-Clinic med en känd ryttare, gratis för medlemmarna.  

-bidrag till lagavgift och evt startavgift 

-subvention på schabrak el klubbkläder 

- funderar över hur många tävlingsryttare vi har och om vi kan sponsra del av ryttarlicens. 
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9) Övriga frågor 

Covid-19 

Vi ställde in P&J inställd p g a utökade restriktioner. Vid diskussion kring träningarna enades 

styrelsen om att de kan genomföras på ett säkert sätt. Anna har anmält sig till 

Basledarutbildning, klubben står för avgiften om ca 700 kr. 

 

10) Nytt datum 

19 augusti kl 18, med ambitionen att hålla det på klubbens altan. 

 

10)  Mötet avslutas 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Stine Breum Appelqvist, sekreterare   Jessica Bäck, ordförande 

 

   

 

_____________________________  

Kristina Strand     
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