Styrelsemötesprotokoll nr 8 – 2011
Styrelsemötet 2011-10-11
Närvarande:
Ewa Andersson (EA)
Elisabeth Englund (EE)
Eva Häll (EH)
Kerstin Wigren (KW) § 5
Ingmar Idh (II) ersättare § 6
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot (§1-10)
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad
Förhindrade:
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot
§1 Öppnande av möte
(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av sekreterare
(EE) väljs till sekreterare för styrelsens möte.
§3 Godkännande av dagordning
Anette Aronsson har lämnat förhinder. Kommer vid nästa sammanträde för att
berätta om föreningsriksdagen där hon representerade ORK.
Styrelsen beslutar
Att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar
§4 Genomgång av föregående protokoll
Förgående protokoll nr 7godkänns och läggs till handlingarna.
Det är viktigt att alla håller tiderna för våra sammanträden.
Ärendelistan har MD tittat på
Styrelsen beslutar
Att uppmana till snabbare justering av protokollen. Protokollen bör vara klart och
justerat inom två veckor.
§5 Ärendelista
MD har tagit fram ett förslag till ärendelista. Det är viktigt att den hålls aktuell och
ska ses som ett verktyg för att få beslut genomförda. Det blir tydligt vad som ska
göras och när det ska vara klart samt vem som ansvarar. Se bilaga 1.

1. ORK har fått löfte om att låna brandposthuvud med mätare utan kostnad för
ORK under bevattningssäsong. MD tar kontakt med Fritid om dom tar
vattenfakturan.
2. Möte mellan personalen och styrelsen sker den 8 nov kl. 13.00 för att diskutera
ekonomi och strategier
3. Tvättmaskinen är speciell och blir svår att installera. Förslag att man installerar
tvättmaskinen i torkrummet och flyttar torkrummet
4. Asfaltering av planen framför ORK har MD diskuterat med revisorerna som
anser att det är för hög årlig avgift.
Styrelsen beslutar
Att justera ärendelistan
Att ärendelistan skickas ut till styrelsen i samband med justerat protokoll.
Att MD, EA och EE ansvarar för uppdatering och justering av ärendelistan
Att installera tvättmaskinen i torkrummet
Att torkrummet används till att torka rena täcken
Att använda ett av förråden till torkrum för leriga täcken
Att MJ undersöker vad som behöver göras för att bygga om ett förråd till torkrum
Att ansöka om investeringsbidrag till asfaltering av planen framför ORK
§6 Ekonomi
1. Vi ligger bra i resultatet. Inväntar fakturerade avgifter. MD har träffat revisorerna.
2. Sponsringen börjar ta form. Rapport från sponsorsansvarig. Bilaga 2
3. ORK har fått erbjudande från konsult, Uffen Redhe, för att hitta nya intäkter. EA har
pratat med konsulten. Det kostar ca 25000 kr att ta hit honom och 6000kr för
telefonkonsultation. Alternativet är att kommunen betalar och bjuder in honom och
att alla föreningar får ta del av det.
Styrelsen beslutar
Att ta emot den ekonomiska redovisningen
Att ta emot rapporten från sponsoransvarig
Att MD kollar med SISU om möjlighet att bjuda in konsulten
§7 Anläggning
GC-vägen medför problem för ORK och parkering. Vid helgens tävlingar visade det
sig att parkeringsytan behövs. En förlust av 50% av parkeringsytan medför stora
konsekvenser.
Styrelsen beslutar
Att MD tar kontakt med kommunen för att kalla till ett akut sammanträde och
redovisa erfarenheterna från helgens tävlingar.
§8 Personal
Det fungerar bra i personalen. Helena går en vidareutbildning, på distans till
ridlärare. Styrelsen får ta del av minnesanteckningar från personalmöten. Det pågår
en genomlysning av verksamheten genom att analysera vad personalen lägger tid
på.
§ 9 Medlemsuppstallning
1. Spiltorna blev aldrig uthyrda. En av ridklubbens ponnyer har flyttat över till spilta. Vi
kan då hyra ut en lektionsbox.
2. Eget inköp av hö 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 och fakturerar månadsvis de medlemsuppstallade. Så länge

ekonomin tål att ligga ute med summan går det men om det blir akut ekonomisk
läge kommer en diskussion tas med medlemsuppstallade att reglera kostnaden för
hö.
§10 Tävlingar
Helgens hopptävling har gått fantastiskt bra. Höga betyg från överdomaren. Positiv
respons från tillresande och tävlande. Tidningsartikel i tidningarna var positiv.
Caféverksamheten drog in mycket och upplevdes som mycket positiv.
Styrelsen beslutar
Att framföra tack till alla som hjälpte till med att genom föra tävlingen
Att ge en eloge till den väl genomförda tävlingen till tävlingssektionen.
§11 Rapporter
1. US ska lämna protokoll från sina sammanträden till ORK styrelsen
2. Cafeteria- ingen rapport föreligger. Camilla Karlsson kommer att driva
caféverksamheten under tävlingar via TS. Helena och Yvonne sköter
vardagsverksamheten i cafeét med inköp och täckning. Vi behöver ha personer
som är villiga att ta ansvar för caféverksamhet vid andra aktiviteter.
Styrelsen beslutar
Att US ska lämna sina protokoll från sammanträden till styrelsen som deras rapport
Att uppmana US att bjuda in DUS för att informera om distriktsaktiviteter samt
anordna en ungdomskväll.
§12 Styrelse utveckling
Styrelsen är anmäld till Jönköping den 14-15 oktober som ett led i
styrelseutveckling.
§13 Jubileum
ORK firar 60 år 16 okt kl.11. Planeringen fortgår.
§14 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.
20 bord är redan bokade.
§15 Försäljning
KW har information om NewBody som delges styrelsen. 15 paket är hemtagna. Om
det faller väl ut blir det en god inkomst till ORK.
Fått erbjudande om att försälja hästar i choklad.
Sponsorhuset ger pengar till klubben för allt som sker via dom. Det är därför viktigt
att vi använder sponsorhuset så mycket som möjligt. Genom att lägga
sponsorhuset som startsida ger det pengar till klubben varje gång den öppnas.
Styrelsen beslutar
Att EH tar med sig till sin ridgrupp möjligheten att sälja chokladhästar
§16 Presentation av ORK
MD har varit på Rotary och presenterat ORK. Blev mycket uppskattat.

§17 OKG- hus
OKG har erbjudit ORK ett antal baracker. Dom är tillräckligt stora för tex torkrum,
förvaringsutrymme.
Styrelsen beslutar
Att undersöka möjligheten att ta emot några baracker.
§18 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 8/11 kl.18.00 på ORK.

Ewa Andersson
Ordförande

Elisabeth Englund
Sekreterare

