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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (7) 2021-10-11 

Mötet hölls delvis digitalt via Teams(T). 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X (T; fr 
§7:4:1) 

Carina Löfving, suppleant X(T) 

Peter Elfstrand, ledamot X (fr 
§7:6) 

Pether Nordström, suppleant -- 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant X (fr 
§7:6) 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X(T) 

Tina Hultkvist, Kassör X (t.o.m. 
§7:12) 

Jennifer Åkerman, ridskolechef, 
adj. 

X 

Helena Cato, ledamot -- Cecilia Wetterqvist, 
valberedning, adj. 

X (T; 
t.o.m. 
§7:7) 

  Linnea Söderström, 
valberedning, adj. 

X 

 
 

Punkt Ämne 

§7:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§7:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§7:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

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

§7:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 6 2021-09-15 godkändes och läggs ut på hemsidan. 

 

§7:4:1 Valberedningen 
Cecilia och Linnea från valberedningen deltog i mötet. Cecilia har gått en kurs 
kring valberedningsfrågor. Från valberedningen kom frågorna om hur många 
och vilka poster som ska fyllas vid årsmötet. Valberedningen består just nu av 
två personer, det är styrelsens uppgift att tillsätta en tredje. En text ska 
författas av valberedningen för publicering på hemsidan. När det gäller 
styrelsemedlemmar är det viktigt att få en så bred kompetens som möjligt i 
styrelsen, t.ex. personer med kunskap och/eller engagemang i sponsring och 
HR. Valberedningen är inbjuden till de kommande styrelsemötena. 
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Punkt Ämne 

§7:5 Café 
Caféet går bra, gruppen som jobbar är taggade. Eftersom ingen av de som 
jobbar har ett fordon, t.ex. mopedbil, för att frakta varor får de hjälp av Peter 
med att handla 3 ggr/vecka. Det finns ett försök att få billigare 
förbrukningsvaror (pappmuggar, osv). Nya möbler är på gång, liksom nya foton 
på våra hästar till ramarna. På tävlingen i helgen såldes för 3500 kr. 

§7:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Överskott på totalt över 1 miljon, varav ca 330 000 kr är coronabidrag. Trenden 
är samma som innan med 345 elever, 23-24 hästar och samma personal. 
Verksamheten börjar dra igång efter coronarestriktionerna. Blåbärshoppningen 
genererade 11 000 kr, privatlektioner 85 000 kr och caféet är öppet. Vissa udda 
utlägg under september, t.ex. gummimattor till stallet som betalades ur 
anläggningsfonden. Det har kommit in 125 000 kr från pensionsfond som ska 
läggas i anläggningsfonden. 
 
Budget 2022 
Arbetet har påbörjats och arbetet ska göras med en liknande tidplan som förra 
året. Budgeten ska göras så verklig som möjligt. 
Prislistan för anläggningsavgifter mm godkändes. Anläggningsavgifter 
oförändrade till dess att belysningen är klar. 
 
Lånet till kommunen 
Lånet är 870 000 kr som ska betalas till kommunen. Just nu en symbolisk 
avbetalning på 1000 kr/mån. Kommunen har meddelat att de lägger på en 
dröjsmålsränta på 8%. Vi behöver betala av lånet. Dessutom är en hyresökning 
från kommunens sida på gång. 
Beslut: Anna, Tina och Yvonne får mandat att förhandla med kommunen om 
lånet. Vi ska vara proaktiva från vår sida för att få ett förslag att förhandla om. 
 
Löner 
Föreningen ska följa avtalets tidpunkter för lönerevision och avtalet ska vara 
påskrivet innan nya löner utbetalas. 
 

§7:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Lilly är halt, Miro har haft kolik. Dom stora hästarna är lite tunna, troligt pga 
lågt näringsvärde i hösilaget.  
Anne kommer och har instruktörsridning.  
Hjälmtvång för alla, inkl. personalen, vid hantering av hästar eftersom vi har ett 
antal praktikanter. 
Registrering hos Jordbruksverket, sju hästar har oklara papper, måste lösas med 
en tilläggsregistrering. 
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Punkt Ämne 

Det är svårt att få stallvärdar. Det skulle vara bra att ha en äldre (mentor) och 
en yngre (adept) i par som stallvärdar. Billdal, Varberg och Kungsbacka har 
åldersgräns 12 år för sina stallvärdar. Rekrytering skulle kunna gå via 
ungdomssektionen. 
Medlemsstallet/inackorderingar 
Då ägare till inackorderingar i ridskolestallet ska fodra på helgerna blir 
hyreshöjningen för dessa inte så hög. 

§7:8 Säkerhet och arbetsmiljö 
De nya boxarna ska få kompletterad belysning. Ny dörr från stallet till manege A 
är på gång då den nuvarande är tung med klämrisk som följd. 

§7:9 Anläggning 
Ett nytt bidrag från kommunen ska sökas av Yvonne. 
Länsstyrelsen har varit här och det fanns några restpunkter. Kommunen måste 
söka tillstånd att hyra ut och även vi ska ha ett tillstånd. 
Lilla ridhuset har ett läckage i taket som är beroende på vindriktning. 
Det kommer att bli en garantibesiktning av utebanorna.  
Grus och jord till grannarna har sponsrats av Kungsbacka kommun 
Fiber är snart installerad och klarinstallerad. 
 
Fortsatt utredning om åldersgränsen för hantering av hästar ensam i 
medlemsstallet. 
 
Skyltar vid stora vägen diskuterades. De som hänger där idag är inte i så gott 
skick.  
Beslut: Två skyltar önskas, en med texten ”Ridhus” och en med texten 
”Nordhallands ridklubb”. Yvonne beställer via kommunen. 

§7:10 Tävling 
Tävling genomförd 9 oktober, dressyr. 
Det är sökt ytterligare fyra dressyrtävlingar (3 godkända, 1 nekad). 
Halloweendressyren, 5-7 november, samt tävlingar 21/11 dressyr häst och 
12/12 dressyr ponny o häst inkl KM. 
För 2022 är planen att få in lite hopptävlingar. 
 Avgifterna för tävlingarna ska ses över.  
Det finns planer för en träningshelg med Natalie Oldfors. 

§7:11 Sponsring 
Jackor till personalen planeras från Mountain Horse, men lång leveranstid pga. 
världsläget. Det kan vara så att jackor som vi önskar har kommit. (Inez) 
Sponsorskyltar ska monteras någon lämplig söndag, eller lördag efter ridskolan. 
(Inez, Susanne) 
Diskussion om medlemskläder. Tidigare leverantör har upplevts som dyr. Ett 
företag i Kungsbacka har upplevts som bättre. Svårt att komma i gång med nya 
företaget. Lyfta fram den tidigare leverantören tills vidare, Susanne lyfter fram 
länken på hemsidan 
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Punkt Ämne 

Beslut att sälja ljus under hösten, och eventuellt parmesan, kontakt tas med 
Mia Terner (Susanne). 

§7:12 Ungdomssektion 
Det har hållits en rykttävling.  
Planering pågår för en familjedag den 31/10. 
Ett gammalt dokument för regler kring ridkalas har skickat ut inför mötet. Detta 
dokument ska uppdateras, bl.a. behöver ålder på ansvarig uppdateras. Det ska 
också göras en lista på datum som är tillgängliga för ridkalas under hösten.  
Nästa år ska ungdomssektionen jobba med att skapa en egen styrelse, Inez 
hjälper till.  
Tre ur ungdomssektionen ska gå ULK (ungdomsledarkurs) 
Hemsidans text om ungdomssektionen behöver uppdateras, de kan skicka text 
till Susanne. 

§7:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks igenom. 

§7:14 Övriga frågor 
- Det finns två whiteboards som kan användas för att avlasta ridskolans 

whiteboard i stallet. Det ska beaktas om detta är ett alternativ att sätta 
upp på motsatta väggen. 

- Belysning till utebanorna: Peter och Yvonne ska återkomma med ett 
förslag till nästa möte. 

- Tävlingssektionen önskar en dammsugare. Det beslutades att de kan 
köpa en sådan. 

§7:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Tisdag 9/11 18.30 
Torsdag 9/12 18.30 
Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§7:16 Styrelsens egen tid 
 

§7:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 


