
 

Styrelsemötesprotokoll nr 6 – 2011 

Styrelsemötet 2011-08-17 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA) 

Kerstin Wigren (KW) 
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)  
Ingmar Idh (II) ersättare 

Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad 

 
Förhindrade: 
Elisabeth Englund (EE) 

Eva Häll (EH) 

Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
 
 

§1 Öppnande av möte 

(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Val av sekreterare 

(MD) väljs till sekreterare för styrelsens möte. 
 
§3 Genomgång av föregående protokoll 
Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§4 Sponsring 

Sponsoransökan till Swedbank är inskickad. 
Sponsoravtal med OKG på 15´kr för 2011 är klart. 
Ridning för barnen från Vitryssland genomfördes under sommaren med ideella krafter och 
blev uppskattat och lyckat. 
 
§5 Ekonomi 
(MD) träffade revisorerna den 19/6 för ekonomiavstämning. Revisorerna var nöjda med 
vårt arbete och att vi följer budget. 
Inga tandborstar delades ut till lördagsgrupperna innan sommaren. 
(EA) har lämnat lista till Helena Svensson för fakturering av ej redovisade tandborstar. 
Man kan nu stödja ORK genom att prenumerera på Triss-lotter. För varje såld lott går 5kr 
till föreningen. 
Eva Ottosson har lämnat in ansökan för resebidrag i samband med tävlingsdeltagande. 
Ansökan uppfyller kriterierna i ORK´s policy för reseersättning. 
Det kommunala bidraget som brukar betalas ut innan sommaren är fortfarande inte 
reglerat då fritidskontoret har problem med att kunna hämta kommunfilen i ansökan från 
Idrott Online. 
LOK-stödsansökan för vårterminen är inskickad och prognosen på denna är ca 120´ om 
den blir godkänd. 



Styrelsen beslutar 

Att (EA) tar kontakt med Camilla Karlsson om hon kan tänka sig att administrera ut 
kvarvarande tandborstar till höstens ridgrupper. 
Att vi försöker att sprida informationen om Triss-lotterna och att (MD) informerar via 
anslagstavlor, hemsida, Facebook och mail. 
Att Eva Ottosson beviljas reseersättning för ¼ av det sökta mil antalet. 
 
§6 Föreningsutveckling 

Föreningsriksdagen med olika föreläsningar går av stapeln den 1 oktober på Forum. Sista 
anmälan den 16/9. 
ORK är anmälda till Träningsläger för styrelsen och första träffen är på Corallen den 30/8 
kl. 18-21. (MD) träffar Smålandsidrotten på onsdag den 24/8 för att lämna uppgifter om 
föreningen inför detta och samtidigt anmäla antal personer som kommer på träffen. 
Styrelsen beslutar 

Att alla kollar sina almanackor till nästa styrelsemöte om man har möjlighet att medverka 
under Föreningsriksdagen. 
Att (MD) får i uppgift att kolla om träffen på Corallen endast avser styrelsens medlemmar 
eller om fler kan vara med. 
 
§7 Anläggningen 

Möte med Anders Lind har genomförts för att diskutera utgödslingen.  Elajo lagar 
utgödslingen så att den fungerar tillfälligt. Anders Lind lämnar offert på vad det kommer att 
kosta att renovera den mer permanent. ORK försöker att söka bidrag till renoveringen och 
Elajo kommer att ta viss del av kostnaden. 
En del arbete med bevattningen kvarstår. (II), (MJ) och Joakim Åkerman arbetar på med 
detta. 
(MJ) har ett plåtskåp som vi kan använda till förvaring av kemikalier. 
 (II) undrar om alla skåp används uppe på höskullen eller om det går att flytta några för att 
göra mer plats för höförvaring. 
Förslag finns att flytta in lektionshästhagen så att man kan rida bredvid den ner till ängen. 
Staketet ute vid vägen behöver göras klart. 
Hinder behöver målas. 
SKB har skänkt slang till ORK som nu finns på plats och denna kan användas till vatten i 
hagarna. 
Styrelsen beslutar 

Att vi avvaktar offerten från Elajo innan vi söker bidrag 

Att arbetet med bevattningen ska vara klart den 15/9 

Att (MD) kontaktar kommunen angående brandposthuvud och vattenmätare 

Att använda skåpet istället för målarrummet till kemikalier. Ansvarig (MJ) 

Att (RJ) kollar upp detta eftersom det är US som har skåpen till uthyrning. 
Att en arbetsdag behöver arrangeras. (MD) får i uppgift att stämma av med Anette 
Johansson angående material samt datum. 
 
§8 Hö 

Problem har uppstått med hur förskottsbetalningen av höet till de medlemsuppstallade 
hästarna ska hanteras och justeras. 
Styrelsen beslutar 

Att alla ska fortsätta att redovisa höförbrukningen varje månad som tidigare och att det 
också faktureras och betalas som vanligt. 
Att den del som har förskottsbetalats betalas tillbaka under augusti. 
Att förskottsbetalning ej ska ske i fortsättningen utan leveranserna delas i stället upp på 
flera tillfällen så att ORK ej behöver att ligga ute med så stora summor. 
 
 



§9 Tävling 

Styrelsen har fått frågan om varför tävlingsdatumen planeras och läggs ut så sent. 
Styrelsen beslutar 

Att kalla Tävlingssektionen till ett möte den 23/8 kl. 18.00 för att utvärdera vårens 
tävlingsverksamhet samt stämma av inför hösten. (MD) och (KW) deltar på detta möte och 
Roger Karlsson får en förfrågan om han vill delta då han är mycket aktiv inom 
tävlingsverksamheten. (MD) kallar till mötet. 
 

§10 Lektionshästar 

Marit kommer att köpas in till verksamheten. 
Dream Boy är halt och har ådragit sig ligamentskador i hoven 

 
§11 Klubbaktivitet 

En mycket lyckad sommarfest genomfördes den 21/6. 
Bussresa till Liseberg är planerad till den 28/8. Det finns fortfarande några platser kvar 
som vi behöver hjälpas åt med att fylla. 
Filmen Sherdil kommer att visas som manegebio den 9/9. (EH) är ansvarig. 
Camilla Karlsson och Camilla Mathold har tagit på sig ansvaret för att anordna ett 
evenemang för att fira att ORK firar 60 år 2011 och de har planerat att träffas den 7/9. 
Styrelsen beslutar 

Att (EA) deltar i planeringen av 60 års-firande och att ORK bjuder på tårta och kaffe i 
samband med firandet. 
  
§12 Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 13/9 kl. 18.30 på ORK. 
 
 
 
 
 
 
Ewa Andersson   Madeleine Dunsäter 
Ordförande     

 
 
 
 
 

 


