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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (9) 2021-12-09 

Mötet hölls digitalt via Teams(T). 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X (del av 
tid) 

Carina Löfving, suppleant - 

Peter Elfstrand, ledamot X  Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare - Inez Vejfors, suppleant X  

Susanne Bengtsson, ledamot - Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

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

X  

Helena Cato, ledamot X (del av 
tid) 

  

 
 

Punkt Ämne 

§9:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§9:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes  

§9:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Peter utsågs att justera dagens protokoll. 
Pether ersätter Susanne vid beslutsfattande under dagens möte. 
Inez ersätter Helena vis beslutsfattande under dagens möte 

§9:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Föregående protokoll ej utskickat. 

§9:5 Café 
Caféet flyter på, lite sjukdomar har gjort att det inte kunnat hållas öppet alla 
dagar men dom försöker ersätta varandra så gott det går. Viss 
kommunikationsmiss vid blåbärshoppning då inga Insats-personer fanns 
tillgängliga. 
T-shirtar beställda till personalen i cafeet. 
Frysar dåliga, kollas om detta är kommunens eller våra (Yvonne/Peter) 
 

§9:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Bokslut november: fortsatt bra resultat, positivt både på tävling och sponsring. 
En del engångskostnader har kommit in. Tanken är att sätta en hel del av 
resultat i fonder fr anläggning och hästar, exakta belopp behöver beslutas innan 
årsbokslutet. Revisorn vill ha en dokumentation över vad fonderna är tänkta att 
användas till, Tina upprättar förslag. 
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Punkt Ämne 

Anna och Tina tar fram förslag till storlek på avsättning för beslut nästa 
styrelsemöte 19/1. 
 
Budget: förutsätter ingen personalökning, 350 elever i snitt, investering 
anläggning 215.000 kr. Beslutas enligt utskickat förslag 
 
Skuld till kommunen: I början av året började vi betala 1000 kr/månad, och vi 
fick även då den nya informationen att skulden kommer att belastas med ränta 
om 8%. Överenskoms då med kommunen att avstämning skulle ske i slutet av 
året vilket nu gjorts. Då vi på grund av bland annat bidrag för coronaeffekter, 
låga personalkostnader och lite annat har ett överskott i år önskar vi använda 
del av detta för att göra oss skuldfria. Vi har gett ett förslag till kommunen att vi 
betalar 481.000 kr av de totalt dryga 800 tkr som skulden uppgår till, och att 
kommunen efterskänker resten samt räntan med argumentation att de genom 
sitt agerande tidigare år har bidragit till att skulden växt till detta belopp. 
Förslaget från oss har så här långt mottagits positivt, beslut skall tas i nämnden 
16/12. Tina håller dialog med förvaltningschefen i ärendet. 
 
Engångsgratifikation till personalen – förslag att personalen (Jennifer, Anki, 
Anna, Pernilla, Wilma, Eva) erhåller en engångsgratifikation om 3000 kr. Beslut 
togs att utge denna gratifikation. Orsaken är att årets resultat tillåter detta 
vilket det för ett normalår inte gör, och personalen har bidragit till detta goda 
resultat. Jennifer meddelar personalen 

§9:7 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Vårterminens grupper är nästan fyllda.  
En del sjukskrivningar (Pernilla och Anna) gör att extra personal behövs.  
Hästarna mår bra! Lilly kommer att tas bort dock, väntar på dokumentation från 
veterinär. 
 
Medlemsstallet: frågor kring frusna vattenkar, plattform till gödselcontainer 
med mera tas separat Yvonne/Helena 

§9:8 Säkerhet och arbetsmiljö 
Snöröjning har funkat sådär, Yvonne följer upp. Trappor och ramp är hala och 
dåliga, ridhusdörrarna bråkiga. Snöskottning som åligger klubben har inte 
gjorts, rutin behövs (gäller bl a trappor till läktare, dessa ansvara NHRK för). 
Jennifer tillser att rutin upprättas och följs. 

§9:9 Anläggning 
Gödselhantering behöver lösas, dock ingen akut kris ännu. På sikt behövs annan 
lösning än idag, Yvonne jobbar på det.  

§7:10 Tävling 
Sista tävlingen för i år blir KM dressyr 12/12.  
Uppmaning till tävlingssektionen att jobba vidare med att få igång även 
hopptävlingar. 
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Punkt Ämne 

Körsällskapet har kommit med förslag vad man kan önskar och kan tänka sig att 
göra.  
KSNH verksamhet på NHRK 
 En pay and drive/klubbmästerskap under hösten 
En inomhusmaratontävling i mars 
En dressyrtävling/pay and drive i maj 
Vanlig körträning i stora ridhuset söndagar 1 gång i månaden  
  
Vad kan vi hjälpa till med? 
Skänkt domarkuren och en drickakyl 
Låna vårt dressyrstaket 
Körlektion praktisk och teoretisk för ridskoleelever 
Hjälpa till att köra ridskolans inkörda hästar 
Funktionärer vid tävlingar 
Bemanna cafeterian vid våra evenemang och sälja åt er 

 
Susanne, Yvonne och Anna fortsätter dialogen med KSNH. Vi har ingen 
möjlighet att bara byta tjänster, men en rabatt på hyra kan vara görbart. 

§9:11 Sponsring 
Inget nytt att rapportera 

§9:12 Ungdomssektion 
Julshowen behöver covid-anpassas. Peter och Inez stöttar US med detta. 

§9:13 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks ej igenom. 

§9:14 Övriga frågor 
- Valberedningen var inbjuden till dagens möte men hade förhinder. De 

kommer att kontakta alla i styrelsen för att efterhöra våra tankar på 
styrelsearbetet och inför nästa år. 

- Datum för årsmöte beslutades till 28/2. Vid nästa möte planeras detta. 

§9:15 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Onsdag 19/1 18.30 
Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§9:16 Styrelsens egen tid 
 

§9:17 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Anna Eckerstig                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Peter Elfstrand 


