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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (2) 2021-04-14 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant X (tom 
§2:11) 

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 
§2:6) 

Helena Cato, ledamot X (fr 
§2:11) 

  

 
 

Punkt Ämne 

§2:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§2:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  
Carina ersätter Helena tills Helena kan delta i mötet. 

§2:3 Val av justeringsperson  
Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 

§2:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Följande protokoll godkändes: 

- Möte 11 2020 
- Konstituerande möte 
- Möte 1 2021 

§2:5 Café 
Stängt pga. coronarestriktioner och det ser inte ut som om det kommer att gå 
att öppna under vårterminen.  
Förberedelser för att måla och fixa i caféet är på gång. Om det skulle behövas 
göras några inköp ska underlag lämnas in till styrelsen för beslut.  
Lådor med lock eller liknande behövs för att kunna ställa ut och sälja t.ex. 
kexchoklad så att inte skadedjur kommer åt varorna. 
Second hand kläder och annat har tagits ut från caféet, ställs utanför så att 
försäljning kan ske. Rutiner för inlämning finns också. 



 

Sida 2 av 4 
 

Punkt Ämne 

§2:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Resultatet för mars blev positivt då ett coronabidrag har kommit in samt ett 
mindre bidrag för äldre elever, men även utan coronabidraget skulle resultatet 
vara positivt med ca 180 000 kr. Detta då det är fler elever medan 
hästkostnaden och lönekostnaden har varit konstant. Likviditeten är god 
framåt. Ekonomin är mer hälsosam. 
Vi har färre elever, 335 jämfört med 350, än budget. En hel del är effekter av 
coronarestriktioner som begränsar gruppstorleken, men även antalet hästar 
och tillgänglig personal. 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. 
 
Diskussion fördes om möjligheten för att kunna ansluta till fibernätet. Underlag 
med kostnader ska tas fram av Peter E och lämnas till styrelsen inför nästa 
möte. 
 
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. Fortsatt dialog förs med 
kommunen kring hur återbetalning av skulden ska ske.  

§2:7 Ridskolan/verksamheten 
Rapport utskickad. 
Häststatus: Häst (Lilly) har blivit skadad och därmed tar det ytterligare lite tid 
innan hon kan sättas igång. Den stor häst som beslutades köpas in blev inte 
godkänd vid besiktning. Därmed finns 23 hästar varav 21 är i arbete. 
Plan är att försöka hitta 3 ponnyer till eller under sommaren för att ersätta 
hyrponnyer.  
 
Försäljning av Newbody pågår och har hittills genererat 13000 kr av de ca 
25000 kr som behövs för inköp av en ponny. 
 
Susanne, Anna och Yvonne jobbar vidare med ett dokument för hästinköp. Tas 
fram till nästa möte. 
 
Alla sommarläger är planerade utifrån de hästar som kommer att vara 
tillgängliga så att dessa får arbeta lagom mycket. 

§2:7 Säkerhet och arbetsmiljö 
Inget att rapportera detta möte. Karin och Jennifer ska gå en ny rond till nästa 
möte. Yvonne och Pernilla har gått igenom listan och noterat vad som är 
kommunens ansvar och vad som är vårt och skickar listan till Jennifer. 
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§2:9 Anläggning 
Ingen rapport utskickad. 
Taket i ridhuset har lagats och hur det fungerar ska bevakas över sommaren 
och en bit in på hösten. 
En arbetsdag har hållit där utebanan har rensats. Fler arbetsdagar kommer att 
bli framöver för att rensa och ordna. 
Bevattningen av utebanorna börjar falla på plats. Kommunalt vatten ska 
användas till den stora banan tills tillräckligt god vattenkvalitet får ur brunnen. 
Däremot är bevattningslösningen till den lilla banan osäker för tillfället. 
Grusplanen ska skötas av kommunen (teknik) och detta bör innebära årligt 
underhåll av denna. 
Fortsatta diskussioner med kommunen kring golvet i medlemsstallet.  
I början av maj fortsätter arbetet med att sätta galler för fönstren och nya 
boxdörrar.  
Torsdag 15/4 hålls ett möte med de som har inackorderade hästar hos oss. 

§2:10 Tävling 
Det mesta blir inställt för tillfället.  
Framtida planer är Hawaiicup för ponny, hoppning 12/6 och dressyr 13/6. 
Planerade tävlingar om corona tillåter och man öppnat för tävlingar: 
Sommardressyr 6-8 augusti   
Div II hoppning häst 28 augusti 
Div II dressyr häst 2 oktober 
Halloweendressyr 5-7 november 

§2:11 Sponsring 
Gruppen planerar ett möte kommande vecka.  
Inez har försökt via mailadresser kartlägga potentiella sponsorer, men detta 
visar sig svårt då flertalet av medlemmarna har anonyma adresser. 
Sponsorgruppen funderar vidare på hur man bäst ska nå ut, kanske fler riktade 
utskick (utöver det som Eva redan har skickat ut via mail). 
 
Diskussion kring hur vi ska nå ut med önskemål om saker samt hur vi ska 
värdera detta. Viktigt att tydligt visa att sponsringsarbetet ger resultat, inte 
bara att uppfylla budget då denna endast avser försäljning av skyltar.  
Alla andra bidrag i form av exempelvis material gör ju att vi kan minska våra 
utgifter. Senaste exemplet är sommardäck till släpet (tack Pether!) 

§2:12 Ungdomssektion 
Verksamheten går på sparlåga p.g.a. corona.  
Några har träffats och splitsat grimskaft.  
Tankar finns om teambuilding via träning utan häst. Helena stöttar.  
Dessutom har de visat intresse för att hjälpa till med målning av hinder och 
liknande. 
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§2:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades. 

§2:14 Övriga frågor 
Hallands distriktet har bjudit in till en satsning ”Vår ridsportförening!” som 
handlar om hur vi kan stärka medlemmarnas delaktighet i föreningen. Första 
träffen är den 21 april. Minst tre medlemmar i styrelsen kommer att delta. 
 
Delar av personalen ha lyssnat på en föreläsning med bl.a. Jens Fredriksson om 
ridskoleverksamhet. Slutsatsen är att vi är på rätt väg och att vi har en bra 
grund att stå på, men att det är svårt att hitta bra hästar till ridskolor och att vi 
måste ha en långsiktighet i hela verksamheten. 

§2:15 Nästa möte 
Nästa möten beslutades till: 
Onsdag 12 maj kl. 18:30 
Onsdag 9 juni kl. 18:30 
 
Mötena hålls via Teams tills vidare. 

§2:16 Styrelsens egen tid 
 

§2:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 


