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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (4) 2021-06-09 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot -- Carina Löfving, suppleant X (fr o m 
4:6) 

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant -- 

Karin Carling, Sekreterare -- Inez Vejfors, suppleant X 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen -- 

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

-- 

Helena Cato, ledamot X (fr o m 
4:6) 

  

 
 

Punkt Ämne 

§4:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§4:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§4:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 
Inez ersätter Karin, och därmed är styrelsen 4 ledamöter och beslutsmässig.  

§4:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 2 2021 
- Möte 3 2021 

godkändes och läggs ut på hemsidan. 

§4:5 Café 
Stängt pga. coronarestriktioner och det kommer inte att öppna under 
vårterminen.   
Försäljningen av resterande produkter på läktaren går bra. 
 
Ommålning sker fr o m söndag, Vikky och Mia Terner håller i detta. Nya (dvs 
begagnade) cafémöbler kommer. 
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. 
 
Enklare variant av café ordnas under tävlingen kommande helg. 
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§4:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Tina har haft kontakt med revisorn, hon får månatliga rapporter och känner sig 
nöjd och trygg med detta. Dock medskick att vi fortsätter att hålla i kostnaderna 
även framåt.  
 
Inte så mycket nytt i maj, fortsatt positivt resultat (524 tkr) vilket är högre än 
budgeterat. Bidrar gör intäkter från medlemsstallet, försäljning av Newbody, 
privatlektioner. Detta täcker upp mot att vi inte har så många elever som vi 
budgeterat (333 vs 350). 
På kostnadssidan har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat då 
personalen varit bra på att inte ta in vikarier utan lösa frånvaro med befintlig 
personal, vissa bidrag till sjuklön osv. Vi har inte heller köpt in de tre hästar som 
vi budgeterat för, och då vissa maskiner är avskrivna belastar inte dessa heller. 
Även foder, strö, hösilage hålls nere. Veterinärkostnader ligger något över 
budget. Likviditeten är god framåt, ekonomin är mer hälsosam. 
En orsak till att vi nu har så god kontroll och styrning är troligen att vi kunnat 
fokusera kring ridskolan då många kringaktiviteter inte kunnat göras. Med 
jämförelse bakåt har vi relativt stabil personal- och hästkostnad, men ökat 
antalet elever. Känns som bra jämviktsnivå. 
Arbetet med kostnadskontroll och intäktsökningar som bedrivits under flera år 
ger ett gott resultat nu, här har personalen gjort ett jättefint jobb. 
 
Utmaningar framöver 

- aktivitetsnivån kommer att öka vilket innebär mer att göra och risk för 
högre personalkostnader, satsningar på utrustning med mera 

- hyreshöjningar är att vänta, troligen under 2022 
- hyresskulden betalar vi lite grand av idag, men det återstår en stor del 
- framtida behov på anläggning, maskinpark osv kommer att komma 

Detta sammantaget gör att alla satsningar som görs måste följas av 
intäktsökningar. 
 
Tina har undersökt möjligheten av fondera för framtida kostnader och 
investeringar. Det finns goda möjligheter att fortsättningsvis arbeta med en 
sådan metodik. Detta ger möjlighet att investera med direkta avskrivningar. 
Tinas förslag är att göra två fonderingar: en för anläggning och en för hästar. 
För anläggning finns redan en från förra året, kompletteras med en fond för 
hästar. Beslut: Två fonder för anläggning resp hästar skapas, Tina och Eva 
diskuterar hur mycket som kan sättas av per månad för avstämning innan jul. 
 
Stallvärdar – kommer framöver inte få gratis ridlektion utan istället utbildning 
och coachning.  
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Punkt Ämne 

 
Fiberanslutning: 25.000 kr i anslutningskostnad. Till detta kommer ett 
abonnemang. Bahnhof betraktar oss inte som företag vilket gör att deras 
erbjudande ligger betydligt under övriga. Idag betalar vi 811 kr/månad till Telia. 
Bahnhofs kostnad är 390 kr/månad. Nackdelen med Bahnhof är att vi inte är 
prioriterade vid avbrott.  Fördelar är betydligt snabbare nät med högre 
kapacitet samt att tävling bland annat kan direktsända. Medel finns ej specifikt 
avsatt i budget för detta, men då traktor med mera är avskrivna fick ett 
utrymme där.  
Beslut fiberanslutning beställs samt abonnemang hos Bahnhof.  
Ansvarig: Peter E. 
 
Gummimattor: Peter och Jennifer har fått in offerter på gummimattor för hela 
stallgången (50 x 1,3 m) på 33.888 kr inkl moms. Denna gör att det blir en god 
ljuddämpning och minskad halkrisk, och därmed bättre arbetsmiljö. Detta finns 
inte budgeterat i årets budget.  
Beslut inköp av gummimattor till ett belopp om 33.888 kr genomförs. 
Ansvarig Peter/Jennifer. För att skapa detta utrymme minskas budget för 
hinderpark och dressyrstaket (idag avsatt 100 000). Möjlighet till sponsring av 
hinderpaket diskuterades. Hinderpark prioriteras ur sponsringssynpunkt för att 
skapa utrymme.  
 
Tryck jackor: tryck på personaljackor är nu prissatt till 1000 kr/jacka vilket är 
dyrt (10 jackor). Anki har haft kontakt med Mountain Horse. Mailtråd tas upp 
med Inez, Sara, Peter, Anki för att hitta en effektiv lösning. Jackor skall vara på 
plats efter semestern. Inez sammanhållande 
 
Ersättning till grannar – en person som äger en del av en väg som ofta används 
som ridväg önskar hjälp med kostnader för att hålla vägen i ordning. Vi försöker 
hitta en lösning genom att på något sätt bidra med material i första hand - 
Anna  
 
Hyresskulden till kommunen 
Inget nytt om hyresskulden till dagens möte. 

§4:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Rapport utskickad. 
Jennifer jobbar på med frågan om ersättare för Sandra, den tilltänkta fick annat 
jobb. Anki räknar med att komma tillbaka till hösten. 
 
Hästinköp under sommaren (budget totalt 180.000 kr):  
Viktigt att rutiner för inköp följs 

- försäkringsbarhet 
- gått igenom veterinärbesiktning 
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- passar behovet i verksamheten 
Susanne har tagit fram dokument för hästinköp. Den rutinen behöver sättas. 
Susanne skickar dokumentet till Anna och Carina, efter respons skickas det till 
hela styrelsen för godkännande. Därefter skall detta alltid fyllas och skickas till 
styrelsen inför hästinköp, Jennifer ansvarig.  
För att möjliggöra planerade hästköp under sommaren bildas tillfälligt en 
beslutsgrupp bestående av Susanne, Anna, Tina som skall säkerställa att villkor 
för köp uppfylls.  Besluten skall fastställas på styrelsemötena efter sommaren. 
 
Medlemsstallet 
Mindre friktion enligt personalen, men man känner att man inte vet vad som 
händer. Helena har dialog med personalen varje vecka.  
 

§4:7 Säkerhet och arbetsmiljö 
Karin och Jennifer har gått en ny rond. Bland annat observerades att lösdriftens 
stolpar som bär taket är undermåliga. Felanmälan har gjorts, men kommunen 
hänvisar frågan tillbaka till oss då vi har byggt taket. Behöver planeras åtgärd 
för detta (Yvonne – anläggning) 
 

§4:9 Anläggning 
JB började idag med gräsytor, stäms av avseende tävling till helgen osv. 
 
Medlemsstallet – boxväggar delvis monterade men två av dörrarna var 
felaktiga. Diskussion om betalning och ansvar pågår mellan kommunen och 
entreprenören med RR 
 
Ny brunn borras för försörjning av lilla banan. 
 
Vattning under sommaren av manegerna behöver skötas av inackorderade. 
Ingen bra lösning finns framme då ”hunden” inte fungerar längre, och 
vattenvagnen måste köras av någon som är kunnig i traktorkörning. Helena 
pratar med Pernilla. Kan det gå att felanmäla hunden, det står att kommunen 
äger den? 

§4:10 Tävling 
Hawaiicup för ponny, hoppning 12/6 och dressyr 13/6. Fler anmälda än förra 
gången, kul! 
Sommardressyren, 6-8 augusti, har blivit godkänd.  
Planerade tävlingar i höst:  
Div II hoppning häst 28 augusti 
Div II dressyr häst 2 oktober 
Halloweendressyr 5-7 november 
Tävlingssektionen behöver förstärkas med hoppkompetens – lägg ut i sociala 
medier?  
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Carina börjar titta på möjligheten att starta upp klubblag under hösten. 
Det är en blåbärshoppning planerad med ridskolan fredag 18 juni. 
 

§4:11 Sponsring 
Börjar titta på hinder, jämför med Varbergs ridskola! Inez funderar över hur 
detta kan struktureras. 
Kommer in en del skyltar, Peter ordnar montage. Arbetet behöver struktureras 
bättre så att det blir tydligare vad som gäller och hur snabbt skyltar kan komma 
på plats. Exempel kvartalsvis. Rutin och riktlinjer skrivs ned och distribueras till 
berörda inkl Eva (Inez). 
 

§3:12 Ungdomssektion 
Önskemål om att ordna en pay and jump under sommaren, Tove kontaktar 
Susanne med förslag på när så att tävlingssektionen kan avgöra om det är 
genomförbart. 
Behov finns att diskutera värdegrundsfrågor attityder. Inez kan vara stöd från 
styrelsens sida, Jennifer från personalen. 
Hemsidan behöver uppdateras, Tove skickar texter till Susanne för inläggning 
på hemsidan.  

§3:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan uppdaterades. 

§3:14 Övriga frågor 
Hälscertifiering: Maria rapporterar personalen har kontakt med kommunen 
beträffande hälsocertifieringens mål och i år prioriteras drogförebyggande 
arbete. Anki och Eva kommer att hållas i en utbildning för stallvärdarna 14-15/6 
med stöd av SISU. 
Under hösten kommer Maria att göra om informationen på hemsidan om 
Hälsocertifieringen så att den blir mer lättillgänglig. Vid lämpligt styrelsemöte 
kommer Maria och informerar mera! 
 
Träff mellan styrelsen och personalen planeras till måndagen den 28 juni. Inez, 
Jennifer och Peter E är huvudsakliga organisatörer. Tid 16.30, mat, umgänge, 
trevliga aktiviteter. 
 
Personalen önskar att hemsidan uppdateras. Om information om vilken 
uppdatering som behövs skickas till Susanne genomförs uppdateringarna. Anna 
meddelar personalen. 

§3:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Onsdag 18/8 18.30 
Onsdag 15/9 18.30 
Onsdag 13/10 18.30 
Onsdag 10/11 18.30 
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Onsdag 8/12 18.30 
Förhoppningsvis fysiska möten på NHRK 

§3:16 Styrelsens egen tid 
 

§3:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 
 


