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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (3) 2021-05-12 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant X (tom 
§3:9) 

Yvonne Wiik, ledamot X Carina Löfving, suppleant X 

Peter Elfstrand, ledamot -- Pether Nordström, suppleant -- 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant -- 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

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

X (fr 
§3:5) 

Helena Cato, ledamot --   

 
 

Punkt Ämne 

§3:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§3:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§3:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 
Carina ersätter Peter och Victoria ersätter Helena vid beslutsfattande under 
dagens möte. 

§3:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Följande protokoll diskuterade och det ska kompletteras med mer detaljer kring 
coronakonsekvenser: 

- Möte 2 2021 

§3:5 Café 
Stängt pga. coronarestriktioner och det ser inte ut som om det kommer att gå 
att öppna under vårterminen.  
Bord med varor är utställda på läktaren av Peter och Vicky, dricka på ett bord 
och resten i täta lådor på ett annat bord. Det finns mer varor att fylla på med, 
framför allt dricka. Betalning via Swish, 10 kr per dricka och 5 kr/st för resten. 
Susanne lägger ut på hemsidan, FB och Instagram om att caféet flyttat ut på 
läktaren.  
Färg för att fräscha upp caféet har klubben fått gratis och Mia har tips om gratis 
nya möbler. Målningen skulle kunna utföras i form av min insats, detta ska 
kontrolleras med Eva. För att få upp lite snyggt på väggarna efteråt kan lite 
pengar behövas till fotoramar och liknande. Om några kostnader för 
uppfräschningen ska belasta föreningens konto behöver underlag lämnas till 
styrelsen för beslut. 
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§3:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Resultatet för april blev positivt, ca 483 000 kr, då ett coronabidrag, ca 260 000 
kr, har kommit in men även utan coronabidraget skulle resultatet vara positivt 
med ca 200 000 kr. Medlemsstallet är en del i det positiva resultatet. Även 
ridskolan har bidragit genom fler privatlektioner vilket ger ett gott tillstånd till 
ekonomin. Dessutom är det fler elever än tidigare år medan hästkostnaden och 
lönekostnaden har varit konstant. 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. Likviditeten är god framåt. 
Ekonomin är mer hälsosam. 
Vi ligger lite efter jämfört med budget på vanliga bidrag (ej coronarelaterade), 
sponsring samt elevantalet. Den sista posten, elevantalet, är svår att öka då 
coronarestriktioner begränsar antalet elever per grupp för ungdomar och 
vuxna. 
Tre saker gör skillnad i ekonomin jämfört med tidigare år: 

- Intäkterna: bl.a. fler elever, högre priser i medlemsstallet, och högre 
intäkt för boningshuset. 

- Personalkostnaderna är ungefär desamma, och antalet hästar. 
- Utgiftssidan: strö- och foderkostnader hålls ner, äger fler sadlar, mm. 

Mycket är långtidseffekter där många små poster ger effekt i längden genom 
ett fokuserat arbete sedan flera år tillbaka. Vi har ett bra läge för att sikta 
framåt och öka intäkterna med café och tävlingar efter corona med fortsatt 
kontroll på kostnadsstrukturen. 
Personalen har gjort skillnad i arbetet med ekonomin, var och ens bidrag har 
varit värdefullt. 
 
Hyresskulden till kommunen 
Inget nytt om hyresskulden till dagens möte. 
 
Utökad arbetstid för Jennifer 
Beslutsunderlag skickades ut innan mötet. Efter en lång diskussion beslutade en 
enig styrelse att vi önskar utöka Jennifers arbetstid till 100% efter dialog med 
Kommunal. Det nya avtalet kan omförhandlas 2022-01-01 med avseende på 
arbetstidens omfattning och därefter var tolfte månad. I samband med den 
utökade arbetstiden kommer även arbetsmiljöansvaret att delegeras från 
styrelsen till Jennifer.  

§3:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Rapport utskickad. 
Sandra G kommer inte att fortsätta till hösten, men en ridlärare, level 2, 
kommer som ersättare för henne 2 dagar per vecka (totalt 8 timmar). Detta 
öppnar upp för att eventuellt utöka antalet lektioner på måndagar. Vi har också 
möjlighet att nå till kvalitetsmärkt ridskola. För detta behöver vi ett högre räcke 
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på läktaren i manege A samt nå upp till att 50% av lektionstiden undervisas av 
utbildade ridlärare. 
Försäljning av Newbody har genererat 20 000 kr av de ca 25 000 kr som behövs 
för inköp av en ponny. Beställningar är under utdelning. 
 
Medlemsstallet 
Kommunikationskanalerna har sedan ett tag tillbaka ändrats så stalltelefonen 
ska användas för att kommunicera med personalen samt att hästägarens 
telefon används åt andra hållet. Allmän information går via Helena i styrelsen.  
Diskussioner kring säkerhet i stallmiljön och i manegerna. Jennifer, Susanne 
och Helena ska ta fram de manegeregler samt allmänna anläggningsregler som 
finns och sprida dessa vid manegerna och på hemsidan. 
Styrelsen har tagit upp till diskussion vad personalens uppdrag är gentemot 
medlemsstallet och vad vi förväntar oss av de som har hästar inackorderade 
hos oss. Helena håller ihop detta arbete. 

§3:7 Säkerhet och arbetsmiljö 
Inget att rapportera detta möte. Karin och Jennifer ska gå en ny rond till nästa 
möte.  

§3:9 Anläggning 
Rapport utskickad. 
Medlemsstallet ska göras klart. 
Träramen som har byggts runt lilla utebanan fungerar bra. Tack till alla som via 
min insats var med och byggde.  
Till den stora utebanan ska kommunalt vatten dras fram i väntan på kontroller 
av och lösning på vattnet i brunnen.  
Miljö och hälsa från kommunen har varit på besök och vi fick ett bra resultat, 
men kommentar på hösilagebalarna på parkeringen. 

§3:10 Tävling 
Mycket blir inställt för tillfället men det kanske ljusnar framöver. 
Framtida planer är Hawaiicup för ponny, hoppning 12/6 och dressyr 13/6. 
Denna tävling är godkänd.  
Även sommardressyren, 6-8 augusti, har blivit godkänd.  
Planerade tävlingar i höst, om corona tillåter och man öppnat för tävlingar:  
Div II hoppning häst 28 augusti 
Div II dressyr häst 2 oktober 
Halloweendressyr 5-7 november 
Diskussioner fördes om Pay and Ride resp. Pay and Jump framåt. Det är en 
blåbärshoppning planerad med ridskolan fredag 18 juni, är det möjligt att 
anordna Pay and Jump på lördag 19 juni? Tove, Susanne och Jennifer 
undersöker detta. 

§3:11 Sponsring 
Ingen i sponsringsgruppen deltog i mötet. 

§3:12 Ungdomssektion 
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Det blir fler medlemmar i sektionen. De hade en träff söndag 9/5. Behov finns 
att diskutera värdegrundsfrågor och ridsportens ledstjärnor. Planerar nytt möte 
nästa helg samt försöker lägga upp en planering för resten av året, t.ex. en 
familjedag runt Halloween. Jennifer och Tove håller kontakten kring detta och 
har dessutom kontakt med SISU kring andra aktiviteter.  
Hemsidan behöver uppdateras, Tove skickar texter till Susanne för inläggning 
på hemsidan. De grimskaft som gjordes har varit till stor nytta, fler önskas. 

§3:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks inte igenom detta möte. 

§3:14 Övriga frågor 
Eva har efterlyst någon som kan vara kontaktperson emot ”sportlotterierna”. 
Anna kontaktar sponsgruppen om detta och ber de att ta kontakt med Eva. 
 
Träff mellan styrelsen och personalen planeras till måndagen den 28 juni. Tove, 
Jennifer och Peter E är huvudsakliga organisatörer. 

§3:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Onsdag 9 juni kl. 18:30 
 
Mötena hålls via Teams tills vidare. 

§3:16 Styrelsens egen tid 
 

§3:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 


