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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (1) 2021-03-17 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant X 

Yvonne Wiik, ledamot X Carina Löfving, suppleant X 

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant X 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

Tina Hultkvist, Kassör X Jennifer Åkerman, ridskolechef, 
adj. 

X (fr 
§1:7) 

Helena Cato, ledamot X   

 
 

Punkt Ämne 

§1:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§1:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. 

§1:3 Val av justeringsperson  
Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 

§1:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokoll från möte 11 och konstituerande möte tas upp för godkännande 
nästa möte. 
Punkter från möte 11: 

- Offert på gummimattor till stallet har kommit 
- Vattenrening till ridbanans brunn ska utvärderas 
- XL-hjälpen ska tas upp för vidare diskussion av sponsringsgruppen 

 
Styrelsen ska kontakta Anna eller Susanne för att visa upp utdrag ur polisens 
belastningsregister, ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och 
barnomsorg”. 

§1:5 Intro till årets styrelsearbete samt info från revisor Lena Carlberg 
Lena Carlberg kunde tyvärr inte medverka i dagens möte. Hon blir inbjuden till 
nästa möte.  

Anna tryckte på att pengar kommer att vara i fokus även detta verksamhetsår, 
det förväntas vara ett besvärligt ekonomiskt läge även i år på grund av covid-19 
och hyresskuld till kommunen.  

En förhoppning är att skapa ett närmare samarbete mellan personal och 
styrelse, framförallt kring NHRK:s framtid. En gemensam träff/workshop vore 
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Punkt Ämne 

det bästa, men det kompliceras av corona. Förhoppningsvis kan en sådan 
aktivitet görasgöras efter sommaren. 

§1:6 Café 
Inget nytt. Stängt pga. Coronarestriktioner, men bl.a. dricka behöver säljas för 
att den håller på att passera bäst-före-datum. Diskussion kring hur detta skulle 
kunna gå till. Caféansvariga tittar på detta. 

§1:7 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Resultatet för februari blev 228 000 kr mycket p.g.a. ridskolan inte periodiserar 
(sprider ut) lektionsavgifterna. Även avgifter för reklamskyltar har inte varit 
periodiserad, men kommer att spridas ut. Dock kommer vi att gå plus även med 
periodisering. Likviditeten är god framåt. 
Vi har färre elever, 336 jämfört med 350, än budget. En hel del är effekter av 
coronarestriktioner som begränsar gruppstorleken. Det kanske går att få in 5 
elever till i grupperna. Diskussioner fördes om grupper på andra tider för att få 
in fler elever. Det behövs en ponny till samt en stor häst för att utvidga. 
Privatlektioner ger ett gott tillskott till ekonomin. 
Lägre personalkostnader hittills i år då löneökningarna som budgeteras för i 
januari kommer först i juni. Fortfarande finns bidrag för sjuklön och vissa 
sociala avgifter. 
Kommunen står än så länge för underhåll av ridbanorna. En plan för 
servicefond/underhållsfond till traktor, fyrhjuling o.dyl. diskuterades. 
Förbättringar som skall genomföras är traktorns fyrhjulsdrift samt kontorens 
hyrdatorer. 
Hyresskulden till kommunen 
År 2017 fick vi uppskov med hyran, återbetalning kopplad till möjligheten att få 
in pengar genom tävlingar på den nya ridbanan. Från november 2020 har vi 
betalat full hyra, men inga avbetalningar på skulden. Dialog förs med 
kommunen kring hur återbetalning av skulden ska ske.  

§1:8 Ridskolan/verksamheten 
Rapport utskickad  
Häststatus: Häst (Lilly) inköpt men hon behöver lite tid att komma igång. 
Ytterligare en stor häst finns möjlighet att köpa för 50,000 kr, beslutades att 
under förutsättning att den är kan gå igenom noggrann veterinärbesiktning och 
fullförsäkras kan inköp göras. En ponny, som är hyrd, kan tyvärr inte användas 
längre men ägaren tar inte tillbaka den under terminstid i enlighet med 
kontraktet. Därmed finns 23 hästar varav 21 är i arbete. 
Plan är att försöka hitta 3 ponnyer till eller under sommaren för att ersätta 
hyrponnyer. Diskussion att sälja kakor, strumpor eller annat för att få in pengar 
till en ponny. Helena åtar sig att dra igång försäljning av Newbody. 
Susanne, Anna och Yvonne ska titta på dokument för hästinköp. Tas fram till 
nästa möte. 
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Punkt Ämne 

§1:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
Inget att rapportera detta möte. Karin och Jennifer ska gå en ny rond till nästa 
möte. Yvonne ska gå igenom listan och notera vad som är kommunens ansvar 
och vad som är vårt. 

§1:10 Anläggning 
Rapport utskickad. 
Mockningen av ridbanan och manegerna har inte fungerat bra. Peter N och 
Susanne skyltar upp utebanan och manegerna. En påminnelse ska gå ut via 
webben, m.fl. kanaler en gång per månad. 
Medlemsstallet: det förs diskussioner med kommunen om det trasiga golvet. 
Helena tittar på rutin för information till medlemsstallet.  
Peter E har varit i kontakt med kommunen angående fiber till anläggningen. 

§1:11 Tävling 
Klubbens planerade tävlingar 14/3 samt hela Påskdressyren ställs in.  
Framtida planer är Hawaiicup för ponny, hoppning 12/6 och dressyr 13/6, och 
Sommardressyr 6-8 augusti. 

§1:12 Sponsring 
Diskussioner pågår med ett företag med lokal i Kungsbacka 
(www.wearepomme.com) för klubbkläder. 
Planering pågår för ett nytt möte för att diskutera sponsringspaket.  
Inez ska jobba med att kartlägga potentiella sponsorer i närheten och bland 
medlemmar.  
Sponsring till tävling separeras från sponsring till ridskolan/verksamheten men 
skall samordnas i sponsringsgruppen. 

§1:13 Ungdomssektion 
Verksamheten står stilla p.g.a. corona. Ett möte är planerat den 21/3 för att 
diskutera vad som kan göras inom ramen för restriktionerna. Tankar om tema 
kring hälsa och rörelse. Helena stöttar. 

§1:14 Genomgång aktivitetslista 
Gicks ej igenom detta möte 

§1:15 Övriga frågor 
Kungsbackaposten har gjort ett reportage om NHRK, dressyrspecial med 
deltagare ända upp till 78 år gamla. 

§1:16 Nästa möte 
Nästa möten beslutades till: 
Onsdag 14 april kl. 18:30 
Onsdag 12 maj kl. 18:30 
Onsdag 9 juni kl. 18:30 
Mötena hålls via Teams tills vidare. 

§1:17 Styrelsens egen tid 
 

§1:18 Mötets avslutande 
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Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


