
Styrelsemötesprotokoll nr 5 – 2011 
Styrelsemötet 2011-06-14 

 
 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA) 
Eva Häll (EH) 
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
Kerstin Wigren (KW) 
Rebecka Johansson (RJ) ersättare för US-ledamot 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare)  
Ingmar Idh (II) ersättare  
Madeleine Dunsäter (MD), Ridskolechef, adjungerad 
Josefin Svensson (JS), Sponsoransvarig, adjungerad 
 
Förhindrade: 
Elisabeth Englund (EE) 
 
§1 Öppnande av möte 
(EH) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§2 Val av sekreterare 
(CS) väljs till sekreterare för styrelsens möte. 
 
§3 Genomgång av föregående protokoll 
Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§4 Sponsring 
Sponsoransvarig (JS) informerade om möte som hållits med sponsoransvarig från OKG 
samt att hon önskar få reseersättning vid besök hos olika potentiella sponsorer. Ansökan 
om sponsring från OKG ska vara inskickad innan sommaren. OKG är intresserade av att 
sponsra föreningar som genomför aktiviteter med samhällsnytta. 
Sponsoransökan till Swedbank ska också skickas in innan sommaren.  
Aktuell sponsorbroschyr/sponsorerbjudande finns ej i dagsläget. 
Styrelsen beslutar 
Att (MD), (EW), (EH), (JS) och Camilla Karlsson träffas lördag 18/6 kl. 9.00 på ORK för att 
sammanställa ansökningarna och revidera sponsorbroschyr/sponsorerbjudanden.  
Att (MD) tar fram underlag och mailar ut samt kallar Camilla Karlsson till mötet. 
Att (JS) får i uppdrag att undersöka om Baptistkyrkan är intresserade av ridning för barnen 
från Vitryssland. 
Att (JS) tar fram ett förslag på mall som kan användas då man ringer till olika företag och 
frågar om sponsring. 
Att (JS) frågar Camilla Karlsson om hon kan vara behjälplig och ringa till olika företag om 
sponsring. 
Att (JS) får reseersättning vid sponsorbesök. Administreras av (MD). 
 



 
§5 Verksamhetsplanen 
Styrelsen beslutar 
Att kontaktpersoner och ansvarsområden fördelas enligt följande; 
Ewa Andersson Kommunen, Föräldrar, Personal, Arbetsmiljö 
Kerstin Wigren Miljöfrågor, Grönt Kort, Tävling 
Eva Häll  Klubbtidning, Hemsidan, Personal, Arbetsmiljö, US 
Elisabeth Englund Cafeterian 
Ingemar Idh  Privathästägarna 
Mikael Johansson Handikappfrågor, Anläggning 
 
§6 Ekonomi 
Inga ekonomirapporter lämnades. (MD) träffar revisorerna för genomgång av ekonomin på 
söndag den 19/6 kl. 9.00 på ORK. Styrelsen är också välkomna. 
Det finns fortfarande tandborstar kvar att sälja. Erbjudande om att sälja prenumerationer 
på triss har inkommit.   
Styrelsen beslutar  
Att (EA) delar ut tandborstar till lördagsgrupperna nu på lördag den 18/6.  
Att (EA) lämnar en lista till (MD) för fakturering på de som ej har redovisat sin 
tandborstförsäljning. 
Att Anette Johansson tar kontakt med Svenska Spel och anmäler vårt intresse för Triss-
försäljning. 
 
§7 Anläggningen 
Utgödslingen är lagad och återigen trasig. Elajo vill att vi bekostar reparationen samt att vi 
står för allt kommande underhåll.  
Vi har en grupp som arbetar med bevattningen bestående av (MD), (MJ), Joakim 
Åkerman, (EA), (II) och Anette Johansson. Kompletterande delar har beställts såsom 
grövre slang, fler spridare, övriga kompletterande delar och brandposthuvud. (MJ), (II) och 
Joakim Åkerman monterar sedan ihop anläggningen. 
Facket har gjort en arbetsmiljöinspektion hos oss och de hade synpunkter på hur vi 
förvarar kemikalier. 
(MD) läste upp Policyn för uthyrning av ridhus/ridbana (bil. 1). 
(MD) redogjorde för status på ljudanläggningen. 
Styrelsen beslutar 
Att Anette Johansson kallar till ett möte med Anders Lind från Elajo för att diskutera hur 
utgödslingen ska skötas och av vem. Joakim Åkerman, (KW), (MJ) kallas till detta möte. 
Att målarrummet i verkstaden ska iordningsställas och användas till förvaring av 
kemikalier. Ansvarig (MD). 
Att ett litet låsbart plåtskåp köps in till kontoret där vi kan förvara hästrelaterade produkter. 
Ansvarig (MD). 
Att Kemikalieförteckning ska upprättas. Ansvarig (MD). 
Att ta emot Policyn för uthyrning av ridhus/ridbana. 
Att det i dagsläget ej är aktuellt med investeringar i ljudanläggningen. 
Att (MD) och Roger Karlsson får till uppgift att märka upp och skriva instruktioner för 
ljudanläggningen. 
 
§8 Personal 
Fredrik Olsson är anställd på heltid juni-augusti. 
 
§9 Träningar 
(MD) läste upp Policyn för externa tränare (bil. 2). 
Styrelsen beslutar  
Att ta emot Policyn för externa tränare.  



 
§10 Fördelning av stallplats 
Styrelsen beslutar 
Att ridskolechefen har mandat att fördela vakanta stallplatser bland de som står i kö.  
Att styrelsen är rådgivande 
Att övriga medlemsuppstallade är rådgivande 
Att den aktuella lediga platsen tilldelas Josefin Svensson 
 
§11 Lektionshästar 
Styrelsen beslutar 
Att ridskolechef har mandat att köpa in lektionshästar upp till 30 000 SEK 
Att vid inköp av hästar som överstiger 30 000 SEK ska styrelsen fatta beslut 
Att styrelsen informeras om inköp av hästar 
 
 §12 Ekonomi 
Lokstödspengarna är godkända och kommer att betalas ut innan sommaren.  
Styrelsen beslutar 
Att höja lektionspriserna från 1/8 2011 med 5kr/ lektion 
Att ridskolechefen informerar om avgiftshöjningen 
 
§13 Klubbaktivitet 
Sommarfest är planerad till den 21/6 kl. 18.00. 
Förslag på bio i ridhuset i början av höstterminen. 
Förslag på bussresa till Liseberg. 
ORK firar 60-års jubileum i år. 
Styrelsen beslutar 
Att bio arrangeras den 9/9. Ansvarig (EH). 
Att anordna en bussresa till Liseberg 28/8. Ansvarig (EH). 
Att undersöka om det finns några som är intresserade av att ingå i en festkommitté. 
Ansvarig (EH). 
  
 
 
 
 
 
 
Ewa Andersson   Caroline Stjernberg 
Ordförande    Vice Sekreterare 
 
 
 
 


