Styrelsemötesprotokoll nr 5 – 2012
Styrelsemötet 2012-06-12
Närvarande:
Ewa Andersson (EA), ordf
Eva Häll (EH), v.ordf
Johan Gunnarsson (JG)
Maria Franzén (MF) (ersättare)
Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad
Förhindrade:
Elisabeth Englund (EE), sekr
Kerstin Wigren (KW)
Ingmar Idh (II)
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot
Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot
Mikael Johansson (MJ) (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
Styrelsen beslutar
Att välja Madeleine Dunsäter till mötets sekreterare.
§4. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll skickades ut och har justerats på mailen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna förgående protokoll nr 3 och 4 och lägga dessa till handlingarna.
§5. Ekonomi
Rapporterna tom maj månad föredrogs. Vi ligger under budget med rid-, cafeteria- och
sponsorintäkter och över budget vad gäller spånkostnad.
Sponsoransvarig har arbetat fram avtal med Högsby Sparbank och OKG.
Styrelsen beslutar
Att ORK ska byta till Högsby Sparbank. Rätt att teckna konton och att använda
checkkrediten samt internetbanken för Oskarshamns Ridklubb har Madeleine
Dunsäter 730825-3025 och Helena Svensson 780520-2905.

Att vi kallar nya ridhuset för OKG-hallen så länge det nya sponsoravtalet med OKG
fortlöper.
§6. Profilkläder
Intersport har inkommit med förslag på kollektion av profilkläder.
Styrelsen beslutar
Att köp av profilkläder sker av var och en genom Intersport och att ORK bjuder på
kostnaden för loggan.
§7. Anläggningen
Asfaltering av parkeringen kommer att ske innan sommaren och det är Tekniska
Kontoret som beställer arbetet.
Styrelsen beslutar
Att vi kan betala 100 000 kronor till Tekniska Kontoret för asfalteringen tack vare
medlemmarnas ideella insatser genom försäljning av New Body, tandborstar, lotter och
toapapper.
Att traktorn bara får köras av personalen och att tydliga rutiner för skötsel och säkerhet
ska upprättas och följas.
§8. Medlemsaktiviteter
Sommarfest arrangeras den 27 juni kl. 18.00.
Loppis arrangeras i samarbete med Fagereke Ryttarförening den 1 juli.
Bussresa till Liseberg anordnas den 9 september.
Ridsportens Dag kommer att arrangeras den 30 september.
Styrelsen beslutar
Att EH kollar med Hanna Bogren om det finns intresse för att anordna en
bingopromenad i samband med loppisen.
§9. Verksamhet
I dagsläget har vi ett par tomma platser för lektionshästar.
Dream Boy har fått sluta sina dagar pga. kraftiga skelettförändringar och hälta.
Sten Alskans har återigen ställt frågan till fritidschef Daniel Stenberg om intresse finns
att anlägga en smedja för skoning på Orks anläggning.
En skrivelse har inkommit till fritidskontoret från Figeholmsortens Ryttarförening som
önskar nyttja något av ridhusen vid Oskarshamns Ridklubb vid fasta tider.
Styrelsen beslutar
Att om dessa platser kvarstår under hösten kommer dessa att erbjudas till uthyrning
under liknande premisser som vi har hyrt ut plats till Göran Rönnerholm.
Att köpa in ponnyn Kingston född 2001 för 37 000 kronor.
Att vi i dagsläget inte har ekonomiska resurser eller önskan att driva arbete med att
bygga/iordningställa en smedja på anläggningen. Klubben har annat att prioritera före
detta.
Att Figeholmsortens Ryttarförening får hyra in sig på anläggningen under samma
premisser som andra föreningar dvs boka ridhus när det är ledigt och inte inkräktar på
Orks egna verksamhet samt följa den policy som finns för uthyrning av ridhus/ridbana
och för externa tränare.

§10. Medlemsuppstallning
Diskussioner kring de medlemsuppstalldes hö fördes. Ska klubben ligga ute med
pengar.
Styrelsen beslutar
Att klubben kan ligga ute med pengarna så länge de ej behövs till andra investeringar
eller i verksamheten samt så länge checkkrediten ej belastas. Klubben kommer att
lägga på en ränta motsvarande den som fås på bankkontot.
Att MD kontaktar revisorerna och ber om hjälp med uträkning av räntan.
Att MF tar över kontakten med höleverantören under sommaren.
§11. Tävlingar
Inga lokala eller regionala tävlingar är inplanerade under 2012 däremot planeras det in
lokala och regionala tävlingar 2013 både i dressyr och hoppning.
§12. Rapporter
a) US – ingen rapport föreligger
b) TS – ingen rapport föreligger
c) Cafeteria- ingen rapport föreligger
d) Miljö – ingen rapport föreligger
§13. Styrelse utveckling
MD och EH redogjorde för den utvärdering som skett av Träningsläger för styrelsen.
Klubben har fått en mycket fin ordförandeklubba som ett bevis på att vi har deltagit i
projektet.
Styrelsen beslutar
Att bjuda in Ulrika Ringström från Smålandsidroten till nästa sammanträde.
§14. Övrigt
ORK har fått 25.000 kronor ur Folksams Idrottsfond för att vi bedriver ett gediget
värdegrundsarbete och att vår verksamhet utgår från Svenska Ridsportförbundets
ledstjärnor.
Styrelsen beslutar
Att stipendiet ska användas till en clinic för någon känd och duktig ryttare.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte planeras till den 14 augusti kl.18.30 på ORK.
Styrelsen beslutar
Att MD lägger ut mötesplanen på hemsidan så att alla kan hålla sig uppdaterade om när
mötena är och planera in dessa i kalendern

Ewa Andersson
Ordförande

Madeleine Dunsäter
Verksamhetschef

