
 
 

Protokoll för NHRKs styrelsemöte 2 onsdag 2022-03-16. 

Sekretariatet samt Teams. 
 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande x Victoria Ljungberg, suppleant  

Yvonne Wiik, ledamot X 
19.30 

Angelica Segerdahl, ledamot x 

Peter Elfstrand, ledamot x Pether Nordström, suppleant  

Susanne Bengtsson, ledamot x Sanna Karlsson, suppleant  

Elin Berg Mannebo, suppleant x Tove Nilsson, Ungdomssektionen, adj x 

Tina Hultkvist, ledamot  Jennifer Åkerman, ridskolechef, adj. x 

Helena Cato, ledamot  Ella Norrlund, suppleant X 
19.15 

 

Punkt  

2:1 Mötets öppnande  
Anna öppnade mötet och hälsade välkomna.                      
                                                         

2:2 Godkännande av dagordning  
Dagordning godkännes 

2:3 Val av justeringsperson och adjungeringar 
Susanne valdes till justerare. Elin ersätter Helena vid beslutsfattande. 
Jennifer och Tove adjungeras  

2:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 1, godkändes.  
Mötesprotokoll från Styrelsemöte 11 2022 från föregående verksamhetsår 
godkändes efter genomgång. 

2:5 Styrelsens arbete under året 
 

2:6 Ekonomirapport 
Fonderna 
Inget att besluta på dagens möte gällande underhållsfond eller hästfond. 
Resultat februari 
Priserna på foder stiger, vilket påverkar kostnadsutvecklingen. Vi behöver följa 
utvecklingen i tiden och säkerställa intäkterna. Eventuellt behöver vi se över 
medlemsavgifterna inför hösten.  
Genomgång av ekonomirapport 

- Arbetsgivaravgift för timanställda café samt stallpersonal diskuteras och 
behöver utvärderas vidare. 

- Fortsatt bra resultat, trots vissa höjda kostnader. 
- Tidigare likviditetsutmaningar och kreditvärdighet är nu bra, viktig att hålla 

koll på detta framåt.  
Genomgång av intäktsdrivare 

- Möjligheter till bidrag/stiftelser. Här finns det möjligheter till att arbeta mer.  
Kollektivavtal 

- Vi har idag Kommunal via Almega för våra anställda. 
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- Vi bör även ha Almega tjänstemannaavtal (Unionen), som tillägg för de 
anställda som är tjänstemän (2st). 

 

2:8 Ridskolan/verksamheten inkl medlemsstall 
Genomgång av verksamheten/ridskolan. Rapport från Xenophon har skickats ut. 

- Vi har idag 23 hästar, 21 som arbetar.  
- Personalen är tillbaka till viss del. Vissa sjukskrivningar fortsatt. Vikarier 

finns på plats för att täcka upp   
- Vattenvagnen har gått sönder. Vi behöver ett alternativ till tävlingen 

kommande helg.  
- Finns platser lediga i medlemsstallet som annonseras på hemsidan. 

2:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
- Elin och Jennifer bokar in ett möte för genomgång av anläggningen ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. 
- Portarna behöver repareras 

2:10 Anläggning 
- Yvonne berättar att nytt hyresavtal förhandlas. Genomgång med fritid och 

fastighet gällande ansvarslista har gjorts. Vilka prioriteringar gällande 
anläggningen som ska göras beror på utgången kring avtalsförhandlingen.  

- Nya domarbodar för utomhustävlingar har levererats. 
- Fler personer från styrelsen eller medlemmar behöver ingå i 

anläggningsektion då det är ett omfattande arbete. 

2:11 Tävling 
Uppstart tävlingssektionen v.10 
Plan för vt tävlingar är klar, med nedan kommentarer. 

- Påsktävlingen 15-17 april kommer att hållas inomhus i båda manegerna 
- Kvällsdressyr 16 juni kommer ställas in och ev.kommer man ha en 

Pay&Ride istället i samband med Ridskolans sommarläger.  
Plan för ht är påbörjad. 

- KM, NHRK´s Beach Dressage, Halloween, Hopptävling 

Möte med Ungdomssektionen gällande; 
- KM i hoppning som de ansvarar för. Arbete med att hitta funktionärer har 

påbörjats. 
- Möte med medlemmar för att får till en hoppsektion som vill ha fler 

hopptävlingar. Medlemmarna fick i uppdrag at återkomma med förslag på 
datum för två Ponnytävlingar till hösten och vilka som kan vara med och 
driva hoppsektionen.  

 
Tillfälliga banderoller behöver tas ner efter avslutad tävling.  

 Cafe 
- Försäljningen ökar per vecka.  
- Peter får mandat att teckna kort på Willy’s för inköp till Caféet. 
- Nya skyltar till QR kod scanning tas fram.  
- Diskussion kring att flytta ut café verksamhet till utomhusbanan. 

2:12 Sponsring 
- Personalen har önskemål om ridkjolar, Peter undersöker möjlighet. 
- Skyltar är fakturerade för året.  
- Angelica tar över sponsoransvaret. Peter lämnar över material. 
- Vi ser över om det finns ett bygglov för skylt på fasaden. 

2:13 Ungdomssektionen  
- KM nästa event 
- Påsklovsaktiviteter planeras 
- Pyssel, fläta pannband 
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2:14 Genomgång aktivitetspunkter från föregående möte. 
- Vi stryker befintliga punkter kring sponsring och skyltar och skapar en ny.  
- Diskussion kring hur styrelsen syns. Kan vi öka synligheten?  
- Foto på hela styrelsen vid nästa styrelsemöte. Informera om styrelsen 

under v.22, vi sätter plan. 
- Gällande klubbkläder lyfter vi upp det till hemsidan igen.  
- Körsällskapet önskar nyttja anläggningen – vi ser över möjligheten till ett 

samarbete. 
 

2:15 Övriga Frågor 
- Frågor från Elin gällande arbetsmiljöansvar, vilka rutiner som finns. 

Jennifer och Elin går igenom vid separat möte.  
- Planering kring grillkväll med personalen och styrelsen, prel v.25 
- Invigning av utebanan. Vi bjuder in alla medlemmar, kommunen, samt 

andra intressenter. Prel lördag v.22. Ella är utsedd till ansvarig 
festkommittén. 

- Bilder på hästar till hemsidan. Ungdomssektionen ansvarar för detta.  
 

 Nästa möte 
13 april, kallelse har gått ut  
18 maj - Angelica skickar kallelse 
8 juni - Angelica skickar kallelse 
 

2:16 Styrelsens egen tid 

 

2:17 Mötets avslutande 
Anna tackar alla och avslutar mötet.  
 

 
 
 
 
 

Sekreterare   Ordförande 
Angelica Segerdahl  Anna Eckerstig 
 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson 

 
 


