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Protokoll fört vid NHRK’s styrelsemöte (11) 2022-02-24 

Mötet hölls digitalt via Teams. 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant -- 

Yvonne Wiik, ledamot X  Carina Löfving, suppleant - 

Peter Elfstrand, ledamot X  Pether Nordström, suppleant X 

Karin Carling, Sekreterare - Inez Vejfors, suppleant X (t.o.m. 
10:8) 

Susanne Bengtsson, ledamot X Tove Nilsson, Ungdomssektionen X 

Tina Hultkvist, Kassör  Jennifer Åkerman, ridskolechef, 
adj. 

X  

Helena Cato, ledamot X   

 
 

Punkt Ämne 

§11:1 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna. 

§11:2 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§11:3 Val av justeringsperson samt ersättare 

Susanne utsågs att justera dagens protokoll. 
Pether N ersätter Tina vid beslutsfattande under dagens möte. 
Inez ersätter Karin vid eventuella beslut 

§11:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
- Föregående mötes protokoll godkändes 

§11:5 Café 
Omsättningen ökar för varje dag, flyter på bättre och bättre då tjejerna kommit 
in i arbetet. Kommer att ha genomgång med Eva S om rutiner osv måndag 28/2.  
Uppdelning av ansvarsområden kommer att ske, så att var och en får specifikt 
område att hålla koll på.  
Några frågor från föräldrar ang hur personalen tillsätts, framför allt 
extrapersonal som går in vid sjukdom och frånvaro. Information till dessa har 
skett om hur snapchatgruppen som finns är tänkt att fungera. 
Gällande lönerapportering kommer rutinerna att ändras lite då det inte funkat 
så bra.  Tyvärr måste det återgå till pappershantering tills bättre funktion finns. 

§11:6 Ekonomirapport 
Rapport utskickad. 
Fortsatt god prognos både på resultat och likviditet. 
Gällande fonderna har inget hänt under januari (ej heller februari). 
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Punkt Ämne 

Behov av fler investeringar på anläggning finns, Yvonne gör lista och stämmer 
av med Tina hur detta bäst finansieras 
 
Rutin att kvitton behöver styras upp. Alla skall givetvis få ersättning för sina 
utlägg, men de som har utlägg behöver bli bättre på att lämna in omgående. 
Tiina får i uppdrag att tydliggöra rutiner. Fördel om kvitton skulle kunna lämnas 
in digitalt. Undersöks också om det går att hantera on-linebeställningar via 
Willys-kort (Eva). 
 
Diskussion med Almega om kollektivavtal och pensioner pågår. 

§11:7 Förberedelser inför årsmötet 
- Material utskickat 
- Teknik behöver kollas (Peter/Susanne) 
- Utskrift av material (Pether) 
- Samling kl 18 
- Priser finns på expeditionen 
- Röstlängd körs digitalt (närvarolista görs på mötet) 

§11:8 Ridskolan/verksamheten och medlemsstallet 
Tyvärr har en häst blivit halt i veckan. 
Anna B är sjukskriven ytterligare en vecka på 50%, därefter 75%.  
Pernilla är åter efter sjukskrivning på fulltid from vecka 9. 
Personalkonferens måndag hemma hos Eva. Susanne deltar eventuellt en 
stund. Diskussion om bl a utebanans öppnande. 
Gödsel – fortfarande inte helt löst med hur detta ska tas om hand. Yvonne har 
kontakt med Filip om detta, meddelar Jennifer om vad som överenskommits. 
Rutin kring hanteringen behövs. 
 
Medlemsstallet/inackorderingar 
Ny inackordering kommer i morgon i medlemsstallet, ytterligare en boxplats 
finns ledig.  
Synpunkter från viss del av personalen att det är rörigt, men oklart vad som 
avses. Personalens uppdrag är enbart att utföra den service som är avtalad. 
Personalen efterfrågar information vilka som ska stå kvar under sommaren för 
att kunna planera. 

§11:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
Enligt Jens ska vi själva reparera manegedörren. Dock hänvisar han till ett 
gammalt avtal som idag inte är relevant. Yvonne tar upp detta med kommunen. 

§11:10 Anläggning 
Planering av eventuellt nytt stall pågår. Finns många detaljer som behöver tas 
ställning till. Jennifer påpekar att det finns en smittskyddsaspekt i att tvättning 
av hästar hänvisas till ridskolestallet, det vore önskvärt att ha en spolspilta i det 
nya stallet samt platta på utsidan. Torkrum är också en stor fördel men inte 
nödvändigt. Foderautomater är en kostnad men höjer servicenivån. 
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Punkt Ämne 

Lista på kommande investeringsbehov för anläggningen och prioriteringar av 
dessa tas fram till nästa ordinarie möte. 

§11:11 Tävling 
Planering för första tävlingen är i gång. Möte med sektionen skall hållas så snart 
datum. Avstämning skulle ha hållits men det har skjutits upp i väntan på 
möjlighet till fysiskt möte. 
Klubbmästerskap i hoppning diskuterades, inget datum satt ännu. Förslag 27/3. 
Peter o Susanne hjälper till med sekretariatet. Ridskolan behöver vara 
behjälplig med att bygga bana samt administration av ridskoleelevernas 
deltagande. Möte bokas in av Susanne tillsammans med Peter E o Tove N 
Körsällskapet – möte bokas snarast, Susanne bokar. 

§11:12 Sponsring 
Jackor har kommit. Önskan om ridkjolar för ridlärarna finns, kollas om 
sponsringsmöjlighet finns för detta. Peter följer upp med Inez. 
Rutin kring skyltar behöver följas. Alla skyltar skall faktureras, inga tjänster byts. 
Lista på vilka skyltar som finns är upprättad av Eva, delges styrelsen. Vidare 
diskussion nästa möte om rutiner.  

§11:13 Ungdomssektion 
Inga aktiviteter ännu i år. 
Peter skickar info till Tove om studiebesök hos polishästar till Tove. 
Dialog Jennifer/Anki/Tove om aktiviteter under påsklovet. 

§11:14 Genomgång aktivitetslista 
Aktivitetslistan gicks igenom. 

§11:15 Övriga frågor 
Avtalslistan: 

- Hyresavtal – Yvonne ansvarar 
- Gödselhantering - Yvonne 
- Fiber – Peter byter ansvarig till Eva och tillser att dokumentation 

kommer Eva tillhanda 
- Jasteco serviceavtal – Peter tillser att det kommer Eva tillhanda 
- Protokoll M&H – Yvonne hjälper till 
- Foderavtal – Jennifer (bör kopplas ihop med gödselhantering?) 
- Reklamskyltarna – Eva har avtalen 
- Datorer osv – inga avtal finns 
- Pay-Ex, Equipe. TDB – Susanne letar upp och tillser att Eva får 
- Löner Modern ekonomi – Tina/Eva kollar  
- Lotteritillstånd – sökes vid varje enskilt tillfälle. Följande gäller: En ideell 

förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i 
samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas 
för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri). Lottpriset får vara högst 1/6000 
prisbasbelopp. Värdet av högsta vinsten får högst vara 1/6 
prisbasbelopp. 
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Punkt Ämne 

Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 
procent av insatsernas värde. 
 
Peter Härnstam har ställt fråga om ev sommarkurser med inackordering. Bra 
inkomst, men bygger på att det fungerar med spån, sanering efter osv. 
Prissättning? Jennifer skriver ihop förslag. 
 
Sommarrutiner behöver upprättas avseende harvning, bevattning, 
manegestängningar med mera.  
Jennifer återkommer med specifikation av vad och hur mycket som behöver 
göras i maneger respektive utebanor. 

§11:16 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till: 
Konstituerande möte efter årsmötet 
Ny bedömning om fysiska möten tas inför varje möte. 

§11:17 Styrelsens egen tid 

§11:18 Mötets avslutande 

 
 
Sekreterare                          Ordförande 
Anna Eckerstig                       Anna Eckerstig 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


