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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (8) 2021-11-09 

Mötet hölls delvis digitalt via Teams(T). 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X  Carina Löfving, suppleant X(T) 

Peter Elfstrand, ledamot X  Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare - Inez Vejfors, suppleant X (T) 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen - 

Tina Hultkvist, Kassör X (t.o.m. 
§8:7) 

Jennifer Åkerman, ridskolechef, 
adj. 

X (T) 

Helena Cato, ledamot --   

    

 
 

Punkt Ämne 

§8:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§8:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes med tillägg att Körsällskapet är på besök. 

§8:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

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

§8:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 7 godkändes och läggs ut på hemsidan. 

 

§8:5 Café 
Caféet flyter på. 

§8:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Ca 344 ridande, 17 inackorderingar. 
Fortsatt bra resultat pga coronabidrag, låga personalkostnader och 
återbetalning pensionsfond.  
 
Budget 2022 
Just nu pekar budgeten på ett resultat om 64.000 kr. Utgår från 350 elever och 
24 hästar, samma personalstyrka som idag. Löneökningar enligt avtal. Ingen 
höjning av hyra eller avbetalning av lån är inräknat, satsningar på anläggning 
med 235.000 kr. Tävling samma som utfall 2019.  
Betr personaltimmar förs vidare diskussion om utökat behov separat 
(Tina/Anna/Jennifer). 
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Punkt Ämne 

Beslut togs att budgeten baseras på 350 elever och att ytterligare 150.000 kr 
ska avsättas för höjd hyra. Investeringsbudget 215.000 kr. 
 
Beslut Hästinköp: Fastställande av beslut av inköp av Valack (Patch), född 2008, 
155 cm. Provriden av Jennifer, personalen har tittat på filmer och gjort tummen 
upp. 
Pris 75.000, inkl sadel. Besiktigad utan anmärkningar. 
 

§8:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Sista uppsägningsdag inför våren nästa vecka, hittills 25 uppsägningar. 
Verksamheten rullar på, inget särskilt att rapportera 
Julbord för personalen 12/12. 
 

§8:8 Säkerhet och arbetsmiljö 
Felanmälan behövs på trappan till sekretariatet (Yvonne) 
 

§8:9 Anläggning 
Nytt stall diskuteras med kommunen 
Yvonne betar av ett antal underhållsfrågor 
Vi väntar på att få till dialog om hyresavtalet, skulden och gränsdragning 

§7:10 Tävling 
Full aktivitet. Senaste tävlingen fick ett resultat om ca 40.000 kr. Livesändning 
skedde – 213 tittare. 
Inventering hinder pågår 
KM dressyr planeras till 12/12. 
KM hoppning efter årsskiftet. 
NHRKs priser/pokaler som skall delas ut på årsmötet behöver inventeras och 
ses över, så att det är tydligt vilken pokal som avser vilket pris, och att det finns 
rätt priser. Carina tillser att detta görs i god tid innan årsmötet. Gravering 
behövs också på några av dem. 
 

§8:11 Sponsring 
Gemensam lista på alla skyltar är under upprättande. Inez gör grunddokument 
som kan fyllas på. 
Skylttillverkaren kan eventuellt även montera skyltarna, Peter kollar upp. 
Önskvärt att så sker. 
Åsa K gjorde ett fantastiskt jobb med sponsring till senaste tävlingen! 
Jackor till personalen är klurigt, Anna kontaktar Bertil Sjösvärd. Kanske Sveland 
är intresserad av att sponsra (Pether)? 
Ev finns bra ställe för klubbkläder, Inez och Susanne kollar på detta. 
 

§8:12 Ungdomssektion 
19/12 planeras julshow som US håller i, 
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Punkt Ämne 

Spökrundan på Halloween gjorde succe! 
 

§8:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks ej igenom. 
 

§8:14 Övriga frågor 
- Nordhallands Körsällskap besökte styrelsemötet. Man önskar ett 

samarbete med NHRK, då man inte längre får vara kvar på Tjolöholm. 
Dock finns mycket begränsade ekonomiska möjligheter att exempelvis 
betala manegehyror för hela dagar så man vill gärna hitta möjligheter till 
samarbeten i olika form. De uppmanades att komma med förslag så att 
vi kan ta upp det på kommande styrelsemöte, Eva Hed mailar Anna. 

- Grönt-kort kurs har examen på söndag 
- Tidigare planerad styrelsevecka skjuts upp, tas så snart orken o tiden 

finns. 
- Valberedningen bjuds in till nästa möte (Anna) 

§8:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Torsdag 9/12 18.30 
Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§8:16 Styrelsens egen tid 
 

§8:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Anna Eckerstig                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


