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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (6) 2021-09-15 

Mötet hölls helt digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant X (t.o.m. 
§6:7) 

Yvonne Wiik, ledamot X Carina Löfving, suppleant X 

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant -- 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant -- 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen -- 

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

X (fr 
§6:5) 

Helena Cato, ledamot X (fr 
§6:4:1, 
t.om. 
§6:10) 

  

 
 

Punkt Ämne 

§6:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§6:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§6:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

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

§6:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 5 2021-08-17 godkändes och läggs ut på hemsidan. 

§6:4:1 Hälsocertifiering 
Maria B informerade om hälsocertifieringen. Temat är drogförebyggande 
arbete. Finns en kurs för ungdomar om värdegrund. Grundutbildning tränare är 
en kurs till vilken vi normalt har skickat en till två personer per år, oklart hur det 
ser ut i år. Finns en ungdomskurs och en kvällstidskurs, riktar sig till fast 
anställda och anställda på timmar. Stallvärdarna kan vara en målgrupp för 
grundutbildningen. Frågan om kursavgift dök upp, Maria ska kolla detta, samt 
om vi kan få dispens från kurskrav för certifieringen. Information om detta ska 
skickas till Anna och Jennifer, samt Eva och Anki. 
Till höstlovet finns pengar avsatta från SISU för verksamhet. 

§6:5 Café 
Nu är vi i gång! En ny grupp jobbar. De har genomgått hygienutbildning. 
Rullande schema på helgerna. Peter tar ansvaret med daglig kontakt. Hittills har 
det kommit in 700-1000 kr/dag.  
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Caféet är ommålat och nya tavlor på våra hästar kommer. Hyllor med priser är 
uppsatta.  
Rutiner vid andras användning av caféet (uthyrning) behöver kommuniceras 
tydligare. Peter och Vicky skriver ihop ett dokument. 

§6:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Bokslutet för augusti visar fortsatt positivt, ca 1 miljon kronor hittills i år, inkl. 
coronabidrag. Utan coronabidragen ligger vi på ca 580 000 kr. Det går bra att 
hålla i kostnaderna samt att målet för antal elever nästan är nått. Sen påverkar 
semesterperioden personalkostnaderna, en extra inackordering samt hästarna 
går ute vilket minskar kostnaderna för strö mm. Dressyrtävlingen gav ett 
överskott på 15 000 kr. 
Att vara observanta på nu när corona släpper: aktivitetsnivån ökar med en risk 
för att kostnaderna springer i väg. Dessutom är det en hyreshöjning på gång, 
samt någon form av avbetalning av hyresskulden. 
Satsningar: gummimattor till stallet samt bredband till anläggningen. 
Avsättningar till fonder är inte låsta. Just nu 135 000 kr i anläggningsfond (t.ex. 
traktor, fyrhjuling). Fördel är att vid inköp med dessa pengar är det möjligt att 
skriva av investeringen direkt. Även en hästfond har diskuterats. 
 
Budget 2022 
Arbetet har påbörjats genom att prislistan har varit uppe till diskussion. En 
diskussionspunkt var hur vi ska få balans i anläggningsavgifterna.  
Medlemsavgifterna diskuterades för att få ett bra underlag till årsmötet. Frågan 
var om familjemedlemskapet ska tas bort. Detta behöver undersökas närmare, 
t.ex. hur avgifter till Ridsportförbundet betalas mm. 
Hur många elever ska vara målet i budgeten? Beror lite på om vi kan hitta två 
hästar till, vilket gör att det ska gå att ha 350 elever, annars kanske 340 elever 
är ett mer rimligt mål. 

§6:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
På förekommen anledning togs en diskussion om lägsta ålder på inackorderade 
hästar. Dessa hästar hanteras av många och bör vara hanterbara. En 
rekommenderad ålder kan vara ett sätt att styra upp detta. I kontraktet står att 
man får sköta hästen själv om den inte är hanterbar. Komplettera med 
rekommenderad ålder. (Jennifer) 
 
Då Kungsbackas skolor slutar sent (17/6) VT22 kommer det att bli svårt för 
ridskolan att fylla läger och kurser och liknande dessa veckor. De inhyrda 
hästarna är inte tillgängliga vilket göra att det är svårt att förlänga terminen 
Ridskolan funderar vidare på detta dilemma. 
I dag 345 elever och en kö på 90 barn och 25 vuxna.  
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Svårt att få stallvärdarna att stanna. Kanske kan underlätta om styrelsen är mer 
synlig? Peter och Anna tittar på möjligheter till ”styrelsens vecka” eller liknande 
aktivitet. 

§6:8 Säkerhet och arbetsmiljö 
Inga nya punkter. 

§6:9 Anläggning 
Nya ponnyboxar (C-ponny) klara. Tack till alla som hjälpte till. Fantastiskt jobb! 
 
Medlemsstallet är klart, länsstyrelsen kommer den 1 oktober kl 10:00. 
I samband med förväntat regn ska ebb-och-flod-banan kontrolleras med 
avseende på vattennivå. 
Diskussion kring åldersgräns i medlemsstallet för att få hantera häst utan 
vuxen. Efter diskussion är styrelsens förslag att åldersgränsen kan ändras till 15 
år, men synpunkter ska inhämtas från personalen. (Jennifer) 
Fiber är indraget men ännu ej uppkopplat då uppsägning ska kollas innan 
omkoppling. 

§6:10 Tävling 
Tävling genomförd 6-8 augusti, dressyr på utomhusbanor, med en vist på 
15 000 kr. 
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 värd för Gothenburgs Horse show. 

§6:11 Sponsring 
Nytt möte med sponsorgruppen ska bokas. 
Jackor till personalen planeras från Mountain Horse, men lång leveranstid pga. 
världsläget. (Peter) 
Sponsorskyltar ska monteras någon lämplig söndag. Läggas ut som min insats i 
kombination med att lägga ut gummimatta i stallet. (Peter) 

§6:12 Ungdomssektion 
Representant kunde ej delta i mötet.  
Information att det finns en plan för hösten med en pärm som stöd.  

§6:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks inte igenom detta möte. 

§6:14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§6:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Måndag 11/10 18.30 
Tisdag 9/11 18.30 
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Torsdag 9/12 18.30 
Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§6:16 Styrelsens egen tid 
 

§6:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
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