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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (10) 2022-01-19 

Mötet hölls digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X (fr 
§10:6) 

Carina Löfving, suppleant X (fr 
§10:4) 

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare X Inez Vejfors, suppleant X (fr 
10:6 
t.o.m. 
10:12) 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

Tina Hultkvist, Kassör X (t.o.m. 
§10:7) 

Jennifer Åkerman, ridskolechef, 
adj. 

X (t.o.m. 
§10:8 

Helena Cato, ledamot X   

 
 

Punkt Ämne 

§10:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§10:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§10:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 
Peter N ersätter först Yvonne och senare Tina vid beslutsfattande under dagens 
möte. 

§10:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Möte 8 2021-11-09 och möte 9 2021-12-16 godkändes och läggs ut på 

hemsidan. 
 

§10:5 Café 
Caféet går bra. Nya rutiner för inhandling, Willys kör ut vilket trots allt blir 
billigare. Konto för minskad hantering av kvitton. På grund av sjukdom har 
caféet varit stängt vissa dagar. Problem med tidrapporteringsappen, blanketter 
finns som backup när appen inte fungerar. Medarbetarsamtal ska hållas i enkel 
form. 
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Punkt Ämne 

§10:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Årsbokslutet är nästan klart, ser bra ut med ett stort positivt resultat, över 
1 600 000. Orsaker är som tidigare redovisats: gott utfall på ansökningar om 
ersättning för covidpåverkan, andra bidrag, i princip fullt i ridgrupperna, friska 
hästar och få vikarietimmar med mera. 
Likviditeten är god, men då bl a ridavgifterna inte kommer in jämnt under året 
kommer den att minska något. VI har också en höjd hyra att ta hänsyn till. 
 
Beslut: fondavsättningar preliminärt 1 000 000 kr till anläggningsfond och 
550 000 kr till hästfond. Beslutas att kassör får mandat att besluta slutligt 
belopp för avsättning till fonderna och fördelning dessemellan, med ovan som 
ramverk.  

Diskussion med Almega om kollektivavtal och pensioner pågår. 
 
Vi har fått ett bidrag från kommunen på 165 000 kr. 

§10:7 Förberedelser inför årsmötet 
- Medlemsavgift/årsavgift 2023: diskussion om vi har höjda kostnader 

eller avgifter som motiverar en höjning, eller om förslaget ska vara att 
behålla samma avgift. Förslag till årsmötet är att inte höja avgifterna, 
dvs 435 kr för junior, 560 kr för senior och 995 kr för familj. 

- Mötet 28 februari 2022. 
- Tina ser till att revision blir gjord samt att revisionsberättelse finns 

tillgänglig till årsmötet. 
- Susanne koordinerar verksamhetsberättelsen. Ansvariga för delarna ska 

skicka in text senast 9 februari. 
- Valberedningen ska vara klar med sitt arbete en vecka innan årsmötet. 
- Susanne har medlemslista. 
- Styrelsens förslag från förra året: stadgeändring från två till en revisor är 

klar. Därmed har styrelsen inga förslag till kommande årsmöte. 
- Pristagare diskuterades, samt att det skulle kunna vara bra med ett 

ungdomspris. 
- Tävlingspriser: Susanne och Carina ska titta på möjligheten att köpa in 

pokaler som kan ges bort. Kostar från ca 100 kr och det behövs 10-12 st 
per år. 

§10:8 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Extremt mycket personal borta under perioden december till januari, ser ljusare 
ut nu. Corona har också slagit hårt. 
350 elever just nu. 
Gustavsgården lägger ner men tyvärr var alla ponnier redan tingade. Detta har 
också genererat ca 30 förfrågningar om att få börja hos oss men vi kan inte ta 
emot dem, tyvärr. 
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Punkt Ämne 

Bakljusen på transporten är trasiga, och den kräver dessutom service innan 
besiktning som ska ske i februari. Peter N har förslag på en lösning. 
Lilly är utdömd, men ska på återbesök när transporten är tillgänglig igen. 
Inga nya hästar på gång. Hyrhästarna är arbetsmyror. 
Diskussion om ca 10h ridlärartjänst – att ta upp vid kommande möte – för att 
rida/utbilda, visitera, rykta, mm vilket är bra för hästarna. 
Hoppning för Ulrika Bidegård på gång, och Carina har programridning. 
Högtalare/ljudanläggning: idag startas denna för hela anläggningen. Ridskolan 
önskar egen ljudanläggning, förslag ett skåp under läktaren med slutsteg samt 
högtalare på läktaren (manege A). Priset förväntas blir ca 5 000 kr. 
Medlemsstallet/inackorderingar 
Omflyttningar – två ponnyer. Det behövs fler vuxna i medlemsstallet då det nu i 
princip bara är barn och ungdomar som är där. Endast en stor häst kvar i stallet. 
Det är viktigt med regler. 

§10:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
Sidodörren till manege A har orsakat några incidenter. 

§10:10 Anläggning 
Planerna kring ett nytt stall går framåt. Underlag för upphandling ska tas fram. 
Uppmaning att ha koll på läckage i ridhuset. 

§10:11 Tävling 
Avstämning skulle ha hållits men det har skjutits upp i väntan på möjlighet till 
fysiskt möte. 
Tävlingsplanen för våren i princip klar.  
Klubbmästerskap i hoppning diskuterades. 

§10:12 Sponsring 
Lite pausad för tillfället. Jackor till personalen beställda, de är på gång. 
Lånejackor kommer också att finnas.  

§10:13 Ungdomssektion 
Julshowen gick bra. Bra ordning på covidpass och sånt. Lagom lång show, bra 
program. Finns redan intresse för att delta nästa jul. 
Planer för att bilda en egen styrelse. 
Ett förslag, efter covid, att se om det går att besöka polisens miljöträning av 
deras hästar. 

§10:14 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks igenom. 

§10:15 Övriga frågor 
- Hälsocertifiering för 2022 diskuterades 
- Hallands ridsportförbund kallar till stormöte respektive årsmöte, Anna 

skickar kallelser 
- Maria Persson utsedd till herdersmedlem 

§10:16 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Onsdag 16/2 18.30 
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Punkt Ämne 

Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§10:17 Styrelsens egen tid 
 

§10:18 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Karin Carling                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


