Styrelsemötesprotokoll nr 2 – 2012
Styrelsemötet 2012-02-07
Närvarande:
Ewa Andersson (EA) , ordf
Eva Häll (EH), v.ordf
Elisabeth Englund (EE), sekr
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad
Förhindrade:
Kerstin Wigren (KW)
Ingmar Idh (II) ersättare
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot
§1 Öppnande av möte
(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
Att godkänna dagordningen
§3 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll skickades ut och har justerats på mailen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna förgående protokoll nr 1 och lägger detsamma till handlingarna.
§4 Ekonomi
a) Resultat och balans för 2011. Preliminärt resultat för 2011 116 000kr.
b) Budget 2012 preliminärt är budget 2012 underfinansierat med ca -30 000kr. Det
behöver förstärkas på intäktsidan. Cafeét behöver vara mera öppet. Mera
försäljning av produkter där fler medlemmar deltar var några intäkter som
diskuterades.
§5 Verksamhet
Ny medlemsuppstallning där verksamheten får använda hästen i
lektionsverksamheten.
§6 Medlemsuppstallning
a) En vakant stallplats. Ny hyresgäst tillfrågad. Övriga medlemsuppstallade och
styrelsen är rådgivande i uthyrnings frågor enligt tidigare styrelsebeslut.
b) Medlemsuppstallades inköp av grovfoder stämmer inte vid avstämning. Det fattas
ca 1 ton. Klubben har använt checkkrediten för att betala faktura.
Styrelsen beslutar

Att rådfrågning inför uthyrning av stallplats är tillräcklig med mail som ges möjlighet att
svara på.
Att styrelsen under våren kalla till möte med medlemsuppstallade för att diskutera hur
framtida grovfoder inköp ska regleras.
Att revisorerna bjuds in till mötet med de medlemsuppstallade.
§7 Tävlingssektionen
a) Tävlingar Styrelsen behöver ge riktlinjer för tävlingsverksamheten. Hur organiseras
tävlingar, café?
b) Svar till Lena och Anneli ang ersättning för utfört arbete
Lena och Anneli önskar medlemsavgiften samt anläggningsavgiften som
kompensation för allt ideellt arbete. Styrelsen menar att det är många medlemmar
som lägger ner många timmar i verksamheten utan att erhålla ersättning. Vi är en
ideell förening där det inte finns möjlighet att ge arvoden eller ersättningar för
nedlagt arbete.
Styrelsen beslutar
Att inte ge någon kompensation för nedlagt arbete i ORK.
Att anordna ett tillfälle där alla medlemmar inbjuds för att diskutera olika riktlinjer samt
hur vi ska arbeta framöver som en klubb.
§8 Rapporter
a) US rapporterar att man har haft årsmöte och valt Sanna Tonelid som ordförande.
b) Cafeteria- ingen rapport föreligger.
c) Miljö – ingen rapport föreligger
§9 Styrelse utveckling
Styrelsens träningsläger den 3-4 februari. Nästa träff är den 19 mars. Inbjudan till
föreläsning i Vimmerby 21 april.
§10 Årsmöte
Styrelsen beslutar
a) Programmet är klart. Börjar med årsmöte och efterföljande middag och föreläsning
b) Annons är inlämnad
c) Verksamhetsberättelsen gicks igenom och kompletterades.
d) Verksamhetsplanen – ligger från förgående år.
e) Budgetförslaget är underfinansierat. Behöver stärka intäktssidan.
f) Valberedningen hararbetat och lämnar in skriftligt förslag som kan gå med
handlingarna.
g) Styrelsens förslag till årsmötet att ridskolechef ändras till verksamhetschef.
h) Verksamhetsberättelse från tävlingssektionen och ungdomssektionen saknas.
§11 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 13mars kl.18.00 på ORK.

Ewa Andersson
Ordförande

Elisabeth Englund
Sekreterare

