
Styrelsemötesprotokoll nr 2 – 2013 

Styrelsemötet 2013-02-12 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA), ordf  
Elisabeth Englund (EE),  
Johan Gunnarsson (JG)  
Johanna Stjernberg (CS), US-ledamot  
Mikael Johansson (MJ) (ersättare) §9- 
 
Madeleine Dunsäter (MD)adjungerad 
 
Förhindrade: 
Eva Häll (EH) v.ordf 
Ingmar Idh (II) 
Kerstin Wigren (KW) 
Rebecka Hallberg (RH), ersättare för US-ledamot  
Maria Franzén (MF) (ersättare) 
Rebecka Englund (RE) (ersättare) 
 
§1. Öppnande av möte 

 EA öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§2. Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen   
 
§3. Val av sekreterare 
 EE valdes till sekreterare 
 
§4. Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen. 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna förgående protokoll nr 1och lägga det till handlingarna. 
 
§5. Sponsring och försäljning 
 Göran Rönnholm adjungeras till dagens sammanträde under §5 och §6  för att 

diskutera olika vägar för att öka inkomsterna samt den grafiska profilen. Göran har fått 
kontakt med Menyou. Det finns möjlighet att via hemsidan sälja produkter inom musik 
och film. Företaget står för att lägga upp en webbshop på vår hemsida. Klubben får 
20% på försäljningen. 

 Grafiskttryck presenterar ett förslag på att trycka bilder på hästar på tröjor. 
 
 



§6. Grafisk profil 
  Styrelsen är nöjda med förslaget till ny grafisk profil. 
 
 Göran Rönnerholm lämnar sammanträdet. 
   
 Styrelsen beslutar under §5 och 6 
 att styrelsen ska kontrollera referenserna för Menyou. 
 Att MD skickar ut webbadresserna till referenserna till styrelsen 
 Att styrelsen fattar beslut vid nästa sammanträde om Menyou. 
 Att vid nästa sammanträde fatta beslut om tryck på tröjor hos Grafiskt Tryck AB 
 Att ORK börjar använda den nya grafiska profilen 
 
§7. Premium Guiden 
 Premium Guiden är en sammanställning med olika företag och föreningar som 

erbjuder olika rabatter. ORK är med i Premium Guiden. Kostnaden är 199kr. 
 Styrelsen beslutar 
 Att lansera och försälja Premium Guiden till medlemmar och besökare. 
 
§8. Samarbetsavtal 
 Det ligger förslag på ett samarbetsavtal mellan ORK och Intersport. Styrelsen känner 

sig inte nöjda med avtalet då det begränsar möjligheten att samarbeta med andra 
företag, det ger dålig avkastning och begränsar ORK i allmänhet. MF har försökt att få 
till förbättringar utan framgång.  

 Styrelsen beslutar 
 Att JG och EE tar kontakt med Intersport för att omförhandla samarbetsavtalet 
 
§9. Ekonomi  
 2012 verkar gå mot ett nollresultat, budgeterat -20 000SEK. Det finns en osäkerhet 

mellan dom som har beställt, hämtat och betalat för tex toapapper och NewBody. Det 
behöver finnas bättre underlag. 

 Budget 2013 är underfinansierad med -64 000SEK. Styrelsen anser att det finns 
många osäkra poster som kan leda till ett bättre resultat. Arbetet med att minska 
kostnader och öka intäkterna kommer att pågå intensivt under 2013. 

 Styrelsen beslutar 
  Att vid försäljningar måste det finnas ett tydligt underlag på vem som beställt, hämtat 

varorna samt betalat.  
 Att lägga fram för Årsmötet en budget för 2013 som är på – 64 000SEK. 
  
§10.  Anläggningen 

a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet men de har varit och tittat och 
planerat för arbetet. Presenning har satts upp för att skydda spånet. Skjulet är i 
dåligt skick, taket läcker och botten är fuktig vilket medför att spånet möglar. 

b) Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som 
tvättar max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. Kvarstår 

c) KW har inventerat kemikalierna på ORK. Återkommer med en rapport till nästa 
sammanträde. 

d) Frostvakt är installerad vid vattenmätaren. Densamma har även fått ett skydd. 
e) Traktorn är utsliten. Det finns behov av att inköpa en ny. 
Styrelsen beslutar 
Att EA tar kontakt med tekniska kontoret för att diskutera åtgärder på spånskjulet 



Att MD tittar efter beg.traktor 
    
§11. Personal. 
 Protokoll från personalmöten har delgivits styrelsen.  
 
§12. Verksamhet 
 Lektionsverksamheten är i gång. Nybörjargrupp för barn kommer att starta inom kort. 
 
§13. Medlemsuppstallning 
 Det finns en kölista för uppstallning. Medlemsuppstallade har gjort i ordning en pärm 

med uppgifter på hästar och ägare för att användas vid akuta tillfällen. Personalen 
kommer att göra en likadan pärm med ridskolans hästar och där verksamhetschef, 
anställdas och delar av styrelsens kontaktuppgifter kommer att noteras. 

 
§14.  Rapporter 

a) Protokoll från US sammanträden har delgetts styrelsen. 
b) Café gruppen är positiva till att bilda sektion. 
c) Valberedningen har arbetat på inför årsmötet. Det finns ett intresse av att delta i 

olika uppdrag. 
 
§15. Årsmötet  
 24 februari kl. 14.00 hålls årsmötet på Hotell Corallen med efterföljande middag. 

Margareta Rundgren forskare vid SLU kommer och föreläser om ”Hästens beteende”. 
  
§ 16. Nästa möte 

 Nästa möte planeras till den 12 mars kl.18.30 på ORK.  
 
 
 
 
 
  Ewa  Andersson     Elisabeth Englund 
  Ordförande      Sekreterare 


