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§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 skickades ut och har justerats på mailen. 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna förgående protokoll nr 5 och lägga det till handlingarna. 
 
§5. Ekonomi  
 Rapporterna tom juli månad föredrogs. Just nu är det minus i resultatet men 

likviditeten är god. Revisorerna har skickat synpunkter just på att intäkterna behöver 
förstärkas. Vi har inte fått bidraget från kommunen  

 Styrelsen beslutar 
 Att tacksamt ta emot de ekonomiska rapporterna 
  
§6. Sponsring 
 Göran Rönnerholm och Eva Ottosson jobbar vidare på sponsringen. Klubbtidningen nr 

2 har kommit ut. Styrelsen är mycket nöjda med hur den ser ut. 



 Intersport avtalet är i gång. 
 Styrelsen beslutar  
 Att till nästa sammanträde kalla Göran Rönnerholm för att höra hur det går med 

sponsringen och uppföljning av samarbetet med Eva Ottosson 
 Att lägga ut erbjudande om profilkläder från Intersport på hemsidan. 
 MD kontaktar Göran Rönnerholm för en diskussion om grafiskprofil för ORK 
  
§7. Anläggningen 
 Det har inte hänt något med spånskjulet pga semestertider. 
 Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som tvättar 

max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. 
 Larmet är inställt så att omklädningsskåpen är larmade. Under sommaren har det varit 

larmat och då blivit svårt att komma åt klädskåpen. 
  Styrelsen beslutar 
 Att tillföra i rutinen för helgfodring att sätta på larmet efter kvällsfodringen. 
  
§8. Personal 
 Den sist anställde stallarbetaren, Fredrik har slutat. Vi är aktualiserade hos 

Arbetsförmedlingen. Språkpraktikanter vore en möjlighet. 
 Styrelsen beslutar 
 Att EE får i uppdrag att ta kontakt med Arbetsförmedlingen ang. språkpraktik. 
     
§9. Verksamhet 
 Verksamheten är i uppstart. Söker aktivt nya vägar för att nå nya ryttare. Nya 

verksamheter är på gång. 
   
§10. Medlemsaktiviteter 
 Det har varit lite dåligt med anmälan till Lisebergsresan. 
  Planering för ridsportensdag pågår. 
 Det kan bli möjligt att få visa film i Ridhuset. 
 Arbetsdagar är inplanerade den 8 och 15 september. 
  Styrelsen beslutar 
 Att ställa in Lisebergsresan 
 Att MJ ordnar med lite material som färg till arbetsdagar 
 
§11.Medlemsuppstallning 
 MD informerar om att en har sagt upp sin plats. Vi har i dag för många boxplatser till 

ridskolan.  
 Styrelsen beslutar 
 Att hyra ut en ridskolebox till medlemsuppstallning. 
 Att EE skickar ut förslag till uppstallningsavtal till nästa sammanträde. 
 
§11. Tävlingar 
 Ett dressyr/hästlag div.2 har startats samt ett hopp/ponnylag div. 2. 
 
§12. Rapporter 
a) US – protokoll utskickat. Intresse för barnkalas har ökat. Aktiviteterna startar v.33.US 

har god framförhållning, vilket är mycket bra. 
b) TS – ingen rapport föreligger 
c) Cafeteria- ingen rapport föreligger  



d) Miljö – ingen rapport föreligger 
 
§13. Styrelse utveckling 
 Vi kommer att fortsätta morgondagens idrott. Ett möte är inplanerat 18 september. 
 Föreningsriksdagen 11/10 kl. 17.00, minst en från klubben ska delta. 
 Styrelsen beslutar 
 Att bjuda in Ulrika Ringström från Smålandsidroten till nästa sammanträde. 
 Att EH tar reda på vad som gäller inför 18 september. 
 
§14. Övrigt 
 Det har framförts synpunkter på att det alltid ska finnas personal vardag som helg i 

stallet. 
 Inkomna reseräkningar behandlas. Det gäller internationella tävlingar samt  SM.  
 ORK är mycket stolta över att ha en SM vinnare, Eva Ottosson, i klubben. 
 Styrelsen beslutar 
 Att det finns inga möjligheter att hålla med personal 365 dagar/år. 
 Att då ekonomin just nu är ansträngd beviljas reseersättning på inkommen reseräkning 

till SM. 
 Att övriga resräkningar ligger kvar hos styrelsen i avvaktan på ev sponsorintäkter  
 Att framföra ett stort grattis till Eva Ottossons första placering i SM 
  
§ 15. Nästa möte 

 Nästa möte planeras till den 11 september kl.18.30 på ORK.  
 
 
 
 
 
 
 
  Ewa Andersson      Elisabeth Englund 
  Ordförande       Sekreterare  


