
 

Styrelsemötesprotokoll nr 9 – 2011 

Styrelsemötet 2011-11-8 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA)  
Elisabeth Englund (EE)  
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot (§1-6, 13-20) 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)  
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad 

 
Förhindrade: 
Eva Häll (EH) 

Kerstin Wigren (KW) § 5 

Ingmar Idh (II) ersättare § 6 

 
 

§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 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna dagordningen   

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

Det är viktigt att alla håller tiderna för våra sammanträden. 
Ärendelistan har MD tittat på 
Styrelsen beslutar 

 Att godkänna förgående protokoll nr 8 och lägger den till handlingarna. 
 
§5 Ärendelista 
 Styrelsen beslutar 

Att bordlägga ärendelistan till nästa möte 
  
§6 Ekonomi 

1. Vi ligger bra i resultatet. Inväntar fakturerade avgifter. Vi har lyckats få in lite extra 
som planeras gå till ex. asfaltering. På hemsidan finns det alla aktiviteter som pågår 
med att dra in ytterligare medel. 

2. Sponsringen börjar ta form. Rapport från sponsorsansvarig. Bilaga 2 
3. Ansökan om reseersättning för Eva Ottosson för nationelltävling i Åstorp(nationell 

MSV). Eva Ottosson vann totalt. ORK är stolta för Eva Ottossons insatser. 
Styrelsen beslutar 
Att ta emot den ekonomiska redovisningen 



Att ta emot rapporten från sponsoransvarig 
Att ersätta Eva Ottosson för resa 580 km- 1073kr 
 

§7 Anläggning 
Det har framkommit att delar av anläggningen har stått med tänt ljus efter att 
aktiviteter är avslutade.  
Det har noterats att man har blivit mera sparsam med spån. 
Det är öppet runt spånskjulet. Ett plank skulle förhindra att det snöar in. 
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. 
Utrymmet bredvid paddocken har jämnats till och lagts på ett nytt bärlager. Den 
kommer troligtvis att kompensera de parkeringsplatser som vi förlorade pga GC-
vägen. Kommunen har även jämnat till runt vattenhindret. Det skulle kunna bli 
möjligt att mera aktivt använda den ytan om det kommer ny beläggning på. 
På kontoret finns en pärm där olika småprojekt finns redovisade. 
Styrelsen beslutar 

 att köra en drive om att ”släcka efter sig” 
 att MJ undersöker möjligheten till att få upp ett plank runt spånskjulet 

att MD tillsammans med någon personal åker ut till OKG för att se hur baracken ser 
ut 

 
§ 8 Medlemsuppstallning 

1. 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, ca 90 000SEK på checkkrediten, och fakturerar månadsvis de 
medlemsuppstallade.  

2. 2 nya hästar med ägare har flyttat in. Curry är köpt av privatägare men kommer att 
vara fortsatt uppstallade. 
 

§9 Lektionsverksamheten 
 Det är fortfarande några hästar till salu. Det pågår sökning efter nya hästar/ponny. 

Det finns platser i en del grupper kvar. Ca 200 personer rider varje vecka. Där till 
träningar. Det har kommit nya ryttare. Känns hoppfullt.  

 
§10 Tävlingar 

Klubbmästerskap i dressyr har gått av stapeln. Allt har gått bra. Det var ca 10 starter 
i två klasser. 
Diskussion har förts med anledning av att ryttare har framfört synpunkter på att det 
inte fanns utrymme för en extra specialklass.  
Avgifterna för tävlingslicenserna är ändrade from 120101. Det blir högre för lokal 
och internationellt men sänkt för regional. Idag står ORK för hälften av avgiften efter 
att man har medverkat som funktionär vid klubb arrangemang. Man ska har deltagit 
i minst två starter. 
EE anmäler jäv i frågan om licensryttare. 
Styrelsen beslutar 
Att styrelsen är av den meningen att det är dom klasser som finns i propositionen 
som också är dom som genomförs. 
Att  ORK står för halva licensavgiften under förutsättning att licensryttaren 
medverkar som funktionär vid ORK arrangemang minst en heldag eller två 
halvdagar.  
Att halva licensavgiften betalas ut året efter om man fortsätter lösa licens för 
klubben. 

 
§11 Rapporter 



1. US planerar Luciashowen 11/12 kl.16. Vi har två nya ungdomsledare, Rebecca 
Johansson samt Sanna Tonelid.  

2. Cafeteria- ingen rapport föreligger.  
 
§12 Styrelse utveckling 

Delar av styrelsen var i Jönköping den 14-15 oktober som ett led i 
styrelseutveckling. Det var mycket bra. Bra föreläsningar.  

 
 §13 Jubileum 

ORK firade 60 år 16 okt. Artiklar i tidningarna var positivt. Tårtorna blev 
uppskattade. God uppslutning. Historieutställning blev mycket uppskattad 

 
§14 Loppis tillsammans med Fagereke 

Fagereke och ORK anordnade en gemensam loppis den 22 okt. Behöver 
marknadsföra arrangemang bättre i framtiden. Det var liten tillströmning vilket som 
kan ha med marknadsföringen att göra.  
Styrelsen beslutar 
Att försöka med loppis igen 
Att loppisen ligger ca två veckor in på terminsstarten höst 
Att A5 lappar om loppis delas ut sista terminslektionen på våren samt vid första 
terminslektionen på hösten till alla lektionsryttare. 

 
§15 Försäljning 

Försäljningen av Newbody har gått över förväntan. Slutredovisning sker denna 
vecka. Rapport vid nästa sammanträde. 
 

§16 Socialmedier 
MD har arbetat fram ett policydokument om hur anställda och förtroendevalda bör 
förhålla sig tillsocial medier. Då det gäller medlemmar är det svårare eftersom vi har 
yttrandefrihet. Som medlem kan man vara kritisk men ORK förbehåller sig rätten att 
bedöma om en medlem är illojal gentemot klubben. 
Styrelsen beslutar  
Att ställa sig bakom policydokumentet 
Att lägga ut policyn på dokumentbanken på hemsidan. 

 
§17 Offentlighet av styrelseprotokoll 

Under en period har en kort sammanfattning av styrelsens sammanträde 
offentliggjorts på hemsidan. Det har inte fungerat den senaste tiden. Protokollen är 
för det mesta utformade utan att sekretess röjs eller uppgifter som kan skada någon 
finns med. 

 Styrelsen beslutar 
Att om det inte föreligger några ärenden av personlig karaktär kan hela protokollet 
offentliggöras på hemsidan. 
 

§18 Verkställighet av styrelsens beslut 
Det råder en osäkerhet hur styrelsens beslut kommuniceras ut till berörda så det blir 
verkställighet. Diskussionen rör sig om det är kontaktpersoner som ska förmedla 
eller om det är MD som ska ta ansvar. 
Styrelsen beslutar 
Att MD får i uppdrag att kommunicera styrelsens beslut till den det berör 
 
 
 

§19 Årsmöte 



 Styrelsen beslutar 
 Att ORK årsmöte hålls den 19/2  
 Att MD och EA förbereder årsmötet  
 
§20 Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 6/12 kl.18.00 på ORK. 
 
 
 
 
 
 
  Ewa Andersson      Elisabeth Englund 
  Ordförande       Sekreterare    

 
 
 
 
 

 


