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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (5) 2021-08-17 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X(fr §5:6) Carina Löfving, suppleant -- 

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant -- 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

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

X 

Helena Cato, ledamot --   

 
 

Punkt Ämne 

§5:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§5:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§5:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 
Pether N ersätter Helena vid beslutsfattande under dagens möte. 

§5:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 4 2021-06-09 godkändes och läggs ut på hemsidan. 

§5:5 Café 
Stängt pga. coronarestriktioner. Ändrade coronarestriktioner under hösten gör 
att det kan finnas en möjlighet att ha någon typ av verksamhet i caféet. 
Tankarna är att öppna lite senare då ridskolan har det mesta av sin verksamhet 
ute för tillfället. Det är en viss startsträcka för att komma i gång, inköp av varor 
samt att ha personal.  
Inriktningsbeslut: att öppna caféet 13 september om inga nya restriktioner har 
kommit. 

§5:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Juni och juli följer den trend som har setts den senaste tiden. Juli har ett 
positivt resultat utan coronabidrag mm på ca 350 000 kr, med corona ca  
805 000 kr, nästan 400 000 kr i bidrag. Inget som sticker ut under perioden juni-
juli. Ligger efter i posten övriga bidrag – har inte hunnit med att söka. 
 
Har startat en anläggningsfond dit pengar har börjat sättas av. Syftet med 
fonden är att kunna laga och/eller ersätta traktorn och fyrhjulingen etc.  
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En hästfond ska startas men villkoren ska kontrolleras innan vi låser pengarna i 
en fond, kan avsätta av en större summa när det passar. 
 
Bra jämvikt mellan elevantal, antal hästar och personaltimmar. Inget ”stör” 
verksamheten/ridskolan. Gäller att hålla i och fortsätta det goda arbetet när 
tävlingar, café, mm drar i gång. Oro för att personaltid ska bli utökad. Tydlighet 
kring vad som förväntas av personalen i samband med tävling behövs. Inget 
problem om använda resurser täcks av ökade intäkter. Behövs en öppen dialog 
om riktlinjer. Jennifer, Eva, Tina, Susanne, Peter och tävlingssektioner får 
diskutera inför 2022. Tävling ska definiera vad som behövs för resurser och ta 
fram en gränsdragning (Jennifer, Susanne, Peter). 
 
Vi behöver en beredskap för utökad tid för personalen, hyreshöjning som 
kommer att komma, avbetalningar på lånet, nödvändiga investeringar, samt 
lönenivåerna för personalen. 
 
Beslutspunkter: hästinköp under sommaren 

- India, 62 000 kr inkl. utrustning 
- Elliot, 50 000 kr inkl. viss utrustning 

Besluten fastställdes.  

§5:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Hästarna är hemma igen. Rosa och Lilly har varit skadade men är nu återställda. 
Sex hyrhästar är på plats. Det är 346 elever inskrivna i ridskolans verksamhet, 
många nybörjargrupper, men det är fortfarande kö, både barn och vuxna. 
Vissa personalförändringar men dessa är lösta. Arbete med den psykosociala 
arbetsmiljön för den fasta personalgruppen har varit mycket bra. 
Uppstartsfika med styrelsen planeras – i slutet av augusti, början av september. 
Jennifer kollar tid med personalen. 
 
En diskussion om julshow – att ta upp på möten framåt och med aktuella 
coronarestriktioner i åtanke. 
 
Medlemsstallet 
De finns många indirekta förväntningar på hagar, service mm, både från de som 
har häst i stallet och personalen. Behöver förtydligas vilken servicenivå som kan 
förväntas. Styrelsen anser att förväntningarna är för höga, det finns specificerat 
i kontrakt vilken service som levereras.  

§5:8 Säkerhet och arbetsmiljö 
Häcken vid korsningen vid boningshuset är för hög. Vissa plank runt stora 
utebanan är lösa, kontakta kommunen (Yvonne). 
Fotbollen sköt bollar mot hästarna. Styrelsen tar kontakt med fotbollen och 
diskuterar ett ev. utbyte (Peter E). 
Nät mellan ridbanan och fotbollsplanen – kommunen (Yvonne). 
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§5:9 Anläggning 
Uppstart efter sommaruppehållet, detta ska göras klart innan nästa steg: 

- Vattenfrågan till utebanan 
- Läcker i ridhus B, taket ej tätt 
- Slutbesiktning och besök av länsstyrelsen i medlemsstallet 

Det behöver på sikt bildas en anläggningsgrupp/sektion. 
Årets investeringar är inte påbörjade än. 
Lösdriftsstallet är akut – måste åtgärdas.  

§5:10 Tävling 
Tävling genomförd 6-8 augusti, dressyr på utomhusbanor 
Det är sökt ytterligare fyra dressyrtävlingar (3 godkända, 1 nekad). 
Halloweendressyren är godkänd. Tävlingssektionen har en strävan att försöka 
få till hopptävlingar. 
För 2022 planeras tävlingar Påskdressyr, Beach Dressage, Halloween Dressyr, 
samt är värd för Gothenburgs Horse show. 
Tävlingssektionen har kontunerliga avstämningsmöten. 
Aktiviteter för klubbens tävlande diskuteras. 
Ponnylag (hoppning) har tävlat, lag finns i div 2 och div 3. Dressyrlag under 
uppbyggnad. 

§5:11 Sponsring 
Stort tack till Kolsäters bygg för arbete och material vid sekretariatet vid 
utebanan. 
Jackor till personalen planeras från Mountain Horse, behöver prioriteras (Peter) 
Sponsorskyltar ska monteras någon lämplig söndag. Planera in kvartalsvis 
arbete med skyltar som ska upp/ner. Läggas ut som min insats. (Peter) 

§5:12 Ungdomssektion 
Sektionen har haft sommaruppehåll. Ska starta upp igen med ett möte söndag 
22/8. Vissa planer på en Halloweendag (coronaberoende). Engagerar sig gärna i 
en julshow. 

§5:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks igenom detta möte. 

§5:14 Övriga frågor 
Uppdatering av hemsidan: Susanne tar kontakt med Steffi som visar intresse för 
att hjälpa till (behöver dock ske utanför betald arbetstid). Allmän uppmaning 
både till personal och styrelse: för uppdatering, skicka mail till Susanne. 
 
Valberedningen och ansvarig för hälsocertifieringen vill bli inbjudna till möte – 
Anna bjuder in. 
 
Kurs för föräldrar till nybörjare planeras. 

§5:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Onsdag 15/9 18.30 
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Onsdag 13/10 18.30 
Onsdag 10/11 18.30 
Onsdag 8/12 18.30 
Mötena hålls via Teams september ut, därefter ny bedömning om fysiska 
möten. 

§5:16 Styrelsens egen tid 
 

§5:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 


