
 

Styrelsemötesprotokoll nr 7 – 2011 

Styrelsemötet 2011-09-13 

 

Närvarande: 
Ewa Andersson (EA) ( from §5) 
Elisabeth Englund (EE)  
Eva Häll (EH) 

Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot (§1-5) 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)  
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad 

 
Förhindrade: 
Kerstin Wigren (KW) 
Ingmar Idh (II) ersättare 

 

 

§1 Öppnande av möte 

(EH) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§2 Val av sekreterare 

(EE) väljs till sekreterare för styrelsens möte. 
 

§3 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna dagordningen 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

Förgående protokoll nr 6 godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Styrelsen beslutar 
Att MD och EE får i uppdrag att göra en ”ärendelista” så pågående ärenden inte 
glöms 

 
§5 Ekonomi 

1. Vi ligger en grupp minus jämfört med hösten 2010. Bidragen har ej kommit in full ut 
ffa har inte bidraget från kommunen kommit.  
Det har minskat både intäkter och kostnader. 

2. Sponsringen har ökat. Arbetet med att ta fram broschyr pågår, ansvariga EH, MD, 
Josefine Svensson samt Camilla Karlsson 

3. Ewa Ottosson har lämnat in ansökan om resbidrag till SM tävlingarna. Vi glädjs med 
Ewa och hennes SM-Guld 

 
Styrelsen beslutar 
Att ta emot den ekonomiska redovisningen 



Att MD får i uppdrag att anordnar ett möte med personal och styrelse för att stämma 
av ekonomin och föra strategiska diskussioner. 
Att gratulera Ewa Ottosson till framgångarna i SM i Körning. 
Att betala ut till Ewa Ottosson resersättning på 1258 SEK 

 
 
§6 Anläggning 

1. Kommunen har beslutat att anlägga en gång- och cykelväg mellan Södra Vägen 
och Fagereke. GC- vägen kommer att ta ca 3 m av vår parkering vilket betyder att 
det blir svårt att ha parkering för hästtrailer och dubbelparkering. 
Styrelsen har haft överläggningar och ställt sig positiva till GC-väg. Men önskar att 
få en direkt diskussion med Oskarshamns kommun. Kommunen kommer att kalla till 
möte. 

2. ORK önskar att som kompensation för att kommunen tar del av parkeringen i 
anspråk  genom att parkeringen beläggs. 

3. Tvättmaskinen diskuteras vidare. 
4. Bevattning av paddock arbetet pågår. Stolpar och slang finns. 
5. Utgödslingsbandet har renoverats, fungerar bra nu men ytterligare åtgärder behövs 

för att det ska vara hållbart. 
6. Arbetsdag den 2/10 
7. Justering av hagar 
 

Styrelsen beslutar 

Att MJ får i uppdrag att komma med förslag på placering av tvättmaskin. 
Att arbetsdag genomförs den 2 oktober mellan kl. 09-15 
Att inte justera staketen mellan hagarna 

 
§7 Personal 

Personalgruppen fungerar väl. 
Under Stockholm International Horse Show 25 november kommer en VIP-dag 
anordnas för ridlärare och tränare. 

 
Styrelsen beslutar 

Att våra ridinstruktörer och ridhuschef erbjuds att delta i VIP-dagen Stockholms 
International Horse Show. 
Att ORK står för anmälningsavgift, resa och en hotellnatt. 

 
§ 8 Medlemsuppstallning 

1. Vi har två lediga boxplatser, samt två spiltor som är ridskolans. 
Det finns flera som står i kö.  

2. Inköp av eget hö. Det har framförts synpunkter på att medlemsuppstallade önskar 
köpa in sitt eget hö istället för att det köps in gemensamt. 

 
Styrelsen beslutar 
Att hyra ut ridskolans två spiltor 
Att hö köps in gemensamt som tidigare 

 

 
§9 Rapporter 

1. US har två personer som går ULK. Knatteridningen startar igen. Blått kort kurser 
startar under hösten. 

2. TS– Tävlingssektionen hade möte den 23/8 för utvärdering av vårens 
tävlingsverksamhet samt stämma av höstens program.  

3. Cafeteria- ingen rapport föreligger men möte behövs för att planera hösten. 



4. Miljö- föreligger ingen rapport 
 

 
§10 Jubileum 
  ORK firar 60 år 16 okt kl.11.  Planeringen fortgår.  
 
§11 Loppis tillsammans med Fagereke 

Fagereke och ORK anordnar en gemensam loppis. Det blir inte bara hästgrejer. 22 
oktober kl.10-14 på ORK. 
40kr / medlem 50kr/övriga 
Fika till försäljning. Ponnyridning. Vinsten som blir delas lika mellan ORK och 
Fagereke. 

 
Styrelsen beslutar 
Att delta i den gemensamma loppisen med Fagereke 

 
§12 Försäljning 

KW har information som delges styrelsen vid nästa sammanträde 
 
§13 Framtidsdagarna 

På invigningen på Framtidsdagarna kommer Ture Häll att representera framtiden 
och ORK 

 
§14 Föreningsriksdagen 

Styrelsen beslutar 
Att  Eva Häll representerar ORK den 1/10 på föreningsriksdagen 

 
§15  RidhusBio kväll 

Det kom ca 40 personer och var mycket lyckat. 
 
§16 Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 11/10  kl. 17.30 på ORK. 
 
 
 
 
 
 
Eva Häll                 Ewa Andersson    Elisabeth Englund 

v.ordf §1-4                 Ordförande §5   Sekreterare  
  

 
 
 
 

 

 


