Styrelsemötesprotokoll nr 10 – 2011
Styrelsemötet 2011-12-06
Närvarande:
Ewa Andersson (EA)
Eva Häll (EH)
Elisabeth Englund (EE)
Kerstin Wigren (KW) (§ 4- )
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot (§1- 4, 10- )
Mikael Johansson (MJ) (ersättare) (§ 1-7 )
Ingmar Idh (II) ersättare
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad
Förhindrade:
§1 Öppnande av möte
(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Karin Hallberg och Rebecka Englund, valberedningen, adjungeras till sammanträdet
under § 1- 7.
§2 Val av sekreterare
(EE) väljs till sekreterare för styrelsens möte.
§3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
Att godkänna dagordningen
§4 Valberedningen
Rebecka Englund och Karin Hallberg, valberedningen redovisar läget inför årsmötet.
Styrelsen beslutar
Att sätta upp anslag i stallet och lägga ut på hemsidan intresseanmälan till platser i
styrelsen och sektioner
§5 Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
Att godkänna förgående protokoll nr 9 och lägger densamma till handlingarna.

§6 Ekonomi
a) Vi ligger bra i resultatet. Inväntar fakturerade avgifter. Vi har lyckats få in lite extra
som planeras gå till ex. asfaltering. Ligger bra på ridintäkterna men lägre på
medlemssidan. Sponsringen ligger bra till. Anläggningsavgifterna ligger på plus.
b) Budget 2012 behöver arbetas igenom
c) Sponsringen ingen rapport föreligger. Det ligger på plus i resultatet med ca 25 % över
budget. Styrelsen är tacksam för arbetet som ansvarig gjort.
d) ORK har erhållit föreningsbidrag på 25 000 kr för asfaltering.
e) NewBody försäljningen har gått mycket bra. Vi har sålt för ca 89 000kr. Vinsten till
ORK blir ca 23 000 kr.
f) Försäljning av chokladhästar kvarstår.
g) Ny intäkt till klubben föreslås. Att sälja toapapper.
Styrelsen beslutar
Att ta emot den ekonomiska redovisningen
Att återkoppla till MD inför budget 2012
Att återkoppla till sponsoransvarig för det fantastiska goda resultatet
Att pröva sälja toapapper. EH ansvarar.
Att alla extra inkomster som från t.ex. försäljning av tandborstar och NewBody ska gå
till kostnaden för asfaltering av planen framför stallet
§7 Anläggning
a) Trafiken GC-väg. GC-vägen är nu klar. Det behöver struktureras på parkeringen så
fler bilar får plats.
b) Asfalteringen av planen kan ske tidigast i vår. Underlaget på planen framför
paddocken är belagd med vassa stenar som kan skada hästar. Det behöver vara
rundade stenar.
c) Tvättmaskinen kvarstår då den inte är kontrollerad
d) Det är öppet runt spånskjulet. Ett plank skulle förhindra att det snöar in.
e) OKG baracken har måttet 2,95 x 8,45m och består av två utrymmen med ett mindre
mellanutrymme (del av korridor). Vikten är ca 6 ton. Kostnad för transport får vi ta.
f) Anläggningsavgifter behöver ses över. Förslag att höja anläggningsavgiften
Styrelsen beslutar
Att MD kontaktar kommunen för att påpeka att underlaget framför paddocken är vasst
och kan skada hästarna.
Att MJ fortsätter att undersöka möjligheten till att få upp ett plank runt spånskjulet
Att KW tar reda på vad transportkostnaden skulle bli för OKG-barracken
Att anläggningsavgiften fastställs till följande: 60 kr/gång, 300kr/månad, 500 kr/ kvartal,
750 kr/halvår samt årskort till 1200kr.
§ 8 Personal
a) Personalen hade det mycket bra på Globen. Personalen framför ett stort tack för att
man fick åka.
b) Det är sjukskrivning hos en av personalen.
Styrelsen beslutar
Att förlänga anställningen för Fredrik Olsson tom 120630 som en allmän visstids
anställning.
§9 Verksamhet
a) DreamBoy är OK efter lång konvalecent.
b) Lektionsverksamheten. Anmälningar till våren ligger ute

c) Jullovsaktiviteter fullt utbud, se hemsidan för aktuella aktiviteter.
d) Transport uthyrning. Peter Engström har avsagt sig uppdraget att vara förmedlare av
uthyrning av transporten from 2012-01-01.
Styrelsen beslutar
Att tacka Peter Engström för allt gott arbete med uthyrningen av transporten.
Att personalen tar över uthyrningen av transporten
Att hyra transporten kostar för halvdag 200 kr och för 300 kr heldag för medlemmar och för
icke medlemmar för halvdag 300kr och för heldag 400kr. Brytpunkten är kl. 13.
§10 Medlemsuppstallning
a) Eget inköp av grovfoder till medlemsuppstallade fungerade inte som det var tänkt. Nu
kom hela det bokade höet i en klump och allt kom på en faktura. ORK ligger ute med
hela summan, ca 90 000SEK på checkkrediten, och fakturerar månadsvis de
medlemsuppstallade. Styrelsen anser det inte acceptabelt att ligga ute med så stora
summor. Det saknas även ca 1,1ton hö.
b) Stalljour för medlemsuppstallade. Personalen arbetar fram ett förslag.
c) Uppstallningsavtal förslag gick igenom. EE och MD fortsätter arbetet.
d) Gemenskapsdagar under 2012. Personalen tittar på förslag
Styrelsen beslutar
Att EE och MD arbetar fram ett förslag för medlemsuppstallades inköp av grovfoder
där ORK inte behöver ligga ute med pengar och står för räntan
Att meddela de medlemsuppstallade att vara noggrann vid vägningen av grovfodret.
Att personalen återkommer med förslag till gemensamhetsdagar.
§11 Rapporter
a) US planerar Luciashowen 11/12 kl.16. Styrelsen utmanar personalen i gymkana.
b) Cafeteria- ingen rapport föreligger.
c) Miljö – ingen rapport föreligger
d) Tävlingssektionen – ingen rapport föreligger. Personlig kontakt har tagits och man
önskar träff med styrelsen.
Styrelsen beslutar
Att EA återkommer med datum för träff mellan styrelsen och tävlingssektionen
§12 Styrelse utveckling
Styrelsens träningsläger.
Styrelsen beslutar
Att MD lägger ut datumförslag på mailen.
§13 Svårhanterade hästar
Styrelsen beslutar
Att det ur säkerhetssynpunkt kan vara OK att svårhanterad häst får stå kvar i sin box
och att personalen tar ut och in.
§14 Profilkläder
MD har sagt upp avtalet med Sjöhagen. Dom har varit svåra att komma i kontakt med.
Ny kontakt har tagit med Camilla i Grönskog som säljer profilkläder. Hon tar fram
förslag

§15 Ridsportens dag
Styrelsen beslutar
Att vi kör en ny drive nästa år då det var lyckat arrangemang i år.
§16 Julfest
ORK håller julfest den 17 december i bågskyttelokalen. Mer information finns på
hemsidan.
§17 Ullared
Ullaredsresan blev lyckad
§18 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 10/1 kl.18.00 på ORK.

Ewa Andersson
Ordförande

Elisabeth Englund
Sekreterare

