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Styrelsemötet 2012-04-10 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA) , ordf 
Eva Häll (EH), v.ordf 
Elisabeth Englund (EE), sekr 
Kerstin Wigren (KW) 
Johan Gunnarsson (JG) 
Ingmar Idh (II) 
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot  
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)  
Rebecka Englund (RE) (ersättare) 
Maria Franzén (MF) (ersättare) 
Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad 

 
 

§1. Öppnande av möte 

 (EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt Göran Rönnerholm, Eva 
Ottosson och Mattias Karlsson, SKB 

 

§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 2 och lägger detsamma till handlingarna. 
 
§4. Sponsring.  
 Närvarande Göran Rönnerholm, sponsoransvarig och Eva Ottosson. 
 Från SKB Mattias Karlsson 
 Mattias berättar lite om SKB verksamhet och vi är vid tillfälle välkomna ut för att se vad 

SKB gör. Mattias är ny kontaktperson för sponsring. SKB satsar i år särskilt på 
ungdomsverksamhet. SKB har möjlighet att sponsra lite extra vid särskilda 
evenemang. 

 Göran och Eva berättar om arbetet med sponsringen. Många sponsorer väljer att 
sponsra föreningar istället för enskilda personer.  

 Göran har fått kontakt med några nya sponsorer tex Högsby Sparbank. 
 
(CS) lämnar sammanträdet. 
 



 Finns behov att sammanställa en informationsbroschyr om ORKs verksamhet.  
 Styrelsen beslutar 

 Att av de nya sponsorintäkter som Eva Ottosson lyckas sluta avtal med utgår  en del 
som skattefri milersättning för tävlingar enligt fastställd policy. 

 Att Eva O återkommer till styrelsen med förslag som reglerar hur stor del av inkomna 
sponsorintäkter som kan användas till milersättning 

 Att Eva O och Göran håller kontakt med varandra så inte samma sponsorer kontaktas 
 Att Göran sammanställer ett informationsblad om ORKs verksamhet tillsammans med 

EH, MD och ungdomssektion 
 Att MD får i uppdrag att kontakta Högsby Sparbank 
 
 
§5. Uppföljning budget 
 Styrelsen beslutar 
 Att ta emot rapporterna 
 Att MD får i uppdrag att analysera fördelning av kostnaderna och intäkterna. 
 

§6. Revisorernas synpunkter 
 Det finns flera fakturor som inte är reglerade trots flera påminnelser. Ligger som 

kundfodran.  
 Styrelen beslutar 
 Att tacksamt ta emot synpunkterna från våra revisorer 
 Att snarast reglera via kronofogden kundfodringar som överstiger 2000kr  
 Att därefter reglera övriga kundfodringar som ej reglerats trots påminnelser. 
 Att MJ undersöker möjligheten att sälja fakturor för indrivning. 
 
§7. New Body försäljningen 

 Allt är redovisat från förra försäljningen. Ny försäljning är på gång. 
 

§8. Toalett- och hushållspappersförsäljningen  
 Vinsten från försäljningen blev ca 15 000 . Tack alla som medverkat. 
 
§9. Intersport 

 Intersport är villiga att sluta avtal med ORK för att köpa profilkläder i gengäld får ORK 
en viss % på alla inköp med deras kort. 

 Styrelsen beslutar  
 Att MF och MJ får i uppdrag att undersöka skillnaden mellan Intersport, Camilla 

Johansson och Döderhultsprofilkläder. 
 
§10. Anläggningen 
a) Planen framför ridhuset 
 Det saknas fortfarande pengar för att kunna bekosta hela asfalteringen. 
b) Spånskjulet 
 Avvaktar kontakten med kommunen 
c) Tvättmaskin 
 Avvaktar. Byggebo tillfrågas om det finns någon begagnad tvättmaskin som skulle 

kunna fungera på ORK  
d) Bevattningen 
 Joakim Åkerman har nu färdigställt  utrustningen för bevattningen av paddocken. 
e) Larm 



 ORK har haft problem med småstölder av kläder samt stöld av en bildskärm. Det har 
inkommit två offerter. 

 Styrelsen beslutar 
 Att EA tar kontakt med kommunen för att genomföra asfalteringen omgående. 
 Att EH tar kontakt med Byggebo 
 Att MJ tar kontakt med Larmelektronik och Securitas för att få bättre underlag 
 
§11. Verksamhet 
a) Lektionsverksamheten ny vuxengrupp startar inom kort. 
b) Medlemsaktiviteter , Ridsportens dag pga av tidsbrist skjuts den fram till hösten. 5/5 är 

det Olympic Day, träff 17/4. 
c) Ridavgifter HT 2012,  
 Styrelsen beslutar 
 Att EH, RE, MF och RH bildar arbetsgrupp för Ridsportens dag. 
 Att delta i Olympic Day den 5/5, EA och EH representerar ORK, EH representerar 

ORK på träffen den 17/4 
 Att ridavgifterna fastställs för HT2012, för juniorer oförändrat. Seniorer höjs med 5kr. 
 
§12. Medlemsuppstallning 
     Uppstallningsavtal, EE arbetar vidare och återkommer till nästa sammanträde 
 
§13. Tävlingar 
Tävlingar som genomförts: Klubbhoppning med 59 starter samt klubbdressyr med 34 

starter. Funktionärsutbildning är genomförd med god uppslutning. 
 
§14. Rapporter 
a) US , vi saknar lite protokoll. 
b) TS – ingen rapport föreligger 
c) Cafeteria- ingen rapport föreligger.  
d) Miljö – ingen rapport föreligger 
 
§15. Styrelse utveckling 
a) Träningsläger för styrelsen, Corallen – uppföljning vid nästa sammanträde. Hanna 

Bogren och EH åker till Vimmerby 
b) 31 mars, klubbutveckling – mycket positivt. 12 deltagare. Ger god sammanhållning. 

Styrelsen, sektioner och personal får möjlighet att åka på studieresa som SISU 
anordnar inom projektet. 

c) Arbetsbeskrivningar återkommer nästa sammanträde 
 Styrelsen beslutar 
 Att fortstätta med Morgondagens idrott som är en fortsättning på styrelsens 

träningsläger. 
 
§16. Övrigt 
a) Samtal med Fagereke,  
b) Nattvandringar: Uppmanar styrelsen att delta i de nattvandringar som är tilldelade oss. 

Vi kommer att bli tilldelade några datum. 
c) Ridborgarmärkestagning för alla pågår fram till oktober. Man kan vinna priser. 
 Styrelsen beslutar 
 Att EA kontaktar Fagereke med förslag på datum för ett förutsättningslöst samtal den 

25/4 kl. 18.30, på ORK 



 
§ 17. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 8 maj kl.18.30 på ORK. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ewa Andersson      Elisabeth Englund 
  Ordförande       Sekreterare    


