
Styrelsemötesprotokoll nr 8 – 2012 

Styrelsemötet 2012-10-09 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA), ordf 
Eva Häll (EH) v.ordf 
Johan Gunnarsson (JG)  
Elisabeth Englund (EE), sekr 
Ingmar Idh (II) 
Kerstin Wigren (KW) 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare) 
Maria Franzén (MF) (ersättare) 
Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot  
Rebecka Englund (RE) (ersättare) 
Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad 

 
Förhindrade: 
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
 
§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 vald vid konstituering 
 
§4. Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen. 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna förgående protokoll nr 7 och lägga det till handlingarna. 
 
§5. Sponsring 
 Eva Ottosson närvarar för att återkoppla arbetet med att få flera sponsorer till ORK 

dessa skulle också skulle kunna vara beredda att täcka en del av Evas 
tävlingskostnader. Eva och Göran behöver samarbeta så dom inte  kontaktar samma 
sponsorer. 

 Vi gläds med Evas framgångar. 
 
§6. Ekonomi  

a) Rapporterna tom september månad föredrogs av MD. Tom september är det + 94 
000 i resultatet och likviditeten är god. Några konton går bättre än budget andra 



sämre. Vi har fortfarande inte fått kommunala aktivitetsstödet från kommunen. 
Asfalteringen ligger nu med. 

 
b) Vi har bytt till Högsby Sparbank. Vi har idag en checkkredit på 85 000kr. 

 
c) Det har ryktats om att medlemsavgift som betalas efter 1 nov har ansetts även gälla 

för nästkommande år. Medlemsavgiften är viktig bla ur försäkringssynpunkt. ORK 
betalar avgift till Svenska Ridsportsförbundet. Enligt stadgarna för ORK krävs att 
man ska vara medlem för att få delta i ridundervisningen och rida på anläggningen. 

 
d) Att ta fram en grafiskprofil kostar ca. 3000SEK. Den kommer at bestå av färger 

logotype, typsnitt, mallar för brev och visitkort, medlemstidning mm 
 Styrelsen beslutar 
 Att tacksamt ta emot de ekonomiska rapporterna 
 Att teckna checkkredit på 85 000kr i Högsby Sparbank under förutsättning att det inte 

innebär några extra kostnader då den inte är aktiverad eller andra kostnader. 
 Att MD får i uppdrag att enligt attestordningen teckna checkkrediten under 

förutsättning att det inte innebär några extra kostnader för ORK 
 Att full medlemsavgift ska erläggas oavsett när den betalas under året. 
 Att gå vidare med grafiskprofil 
     
§7. Försäljning 
 Just nu pågår försäljning av toalett/hushållspapper samt NewBody. 
 Julkalendrarna har kommit. Nu ska det säljas. 
 Profilkläder på intersport finns nu tillgängliga. 
 Vi är med i Svenska Spel. Den som spelar kan ange vilka tre organisationer man vill 

att pengarna ska gå till. 
 Inkomsterna kommer att gå till bla ny tidtagningsutrustning och dressyrstaket. Det har 

gått 10 år sedan underlag i ridhuset byttes och det börjar bli dags. 
 Styrelsen beslutar  
 Att MF kontaktar Klas på Intersport för undertecknade av avtal. 
 Att inkomsterna från de olika försäljningarna först och främst går till att förnya 

tävlingsutrustning som tidtagning och dressyrstaket. 
  
§8.  Anläggningen 

a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet. 
b) Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som 

tvättar max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. 
c) Dagvattenbrunnen är rensad. 
d) Grindarna är färdiga. 

    
§9. Personal 

a) Vi har två stycken som gör arbetspraktik hos oss just nu. 
b) Styrelsen har fått ta del av protokoll från personalmöten. 
c) Alla ridinstruktörer åker iväg till Borås Hästmässa och passar på att göra 

studiebesök. 
 
§10. Verksamhet 
 a) Har nu lånat in och köpt in några nya hästar. 



 b) Hästkunskapsveckan v. 43är under planering och information går nu ut till 
medlemmar. 

 c) Ridsportensdag blev en succe. Vi är omnämnda som stekheta i Ridsport av  
Havrepappan som var hos oss. 

  
 
  
§11. Tävlingar 
 Dressyrlaget/häst slutade som 3. 
 
§12.  Rapporter 

a) US – protokoll utskickat. Önskar även att styrelsen deltar med någon punkt under 
luciashowen. 

b) TS – ingen rapport föreligger 
c) Cafeteria- ingen rapport föreligger  
d) Miljö – ingen rapport föreligger 
Styrelsen beslutar 
Att framföra till US ett varmt tack för mycket väl genomförda aktiviteter. De är 
pedagogiska, inspirerade och strukturerade. Alla får vara med och känna sig duktiga. 
Vi är mycket stolta över vårt US. 

 
§13. Styrelsens arbete 
 EH och JG återkopplar från träffen med Ulrika. Arbetsbeskrivningarna behöver 

uppdateras och användas. Vi har gjort mycket men det finns en del kvar.  
 Styrelsen beslutar 
 Att alla i styrelsen går igenom vilket ansvar vi har innan vi går vidare. 
 Att MD mailar ut arbetsbeskrivningen 
 
§14.  Övrigt 

a) Inbjudan från SKB 12/10 till hockey.  
b) Föreningsriksdagen 
c) Kallehopp, information det har varit lyckat arrangemang. 

 Styrelsen beslutar 
 Att Göran Rönnerholm får representera ORK på hockeyn den 12/10 
 Att MJ representerar ORK på föreningsriksdagen. 
 
§ 15. Nästa möte 

 Nästa möte planeras till den 13 november kl.18.30 på ORK.  
 
 
 
  Ewa Andersson      Elisabeth Englund 
  Ordförande       Sekreterare  


