
 

 

 

 

Protokoll för NHRKs styrelsemöte 3 onsdag 2022-04-13. 

Sekretariatet samt Teams. 
 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande x Victoria Ljungberg, suppleant  

Yvonne Wiik, ledamot x Angelica Segerdahl, ledamot x 

Peter Elfstrand, ledamot x Pether Nordström, suppleant  

Susanne Bengtsson, ledamot x Sanna Karlsson, suppleant x 

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

Tina Hultkvist, ledamot x Jennifer Åkerman, ridskolechef, adj. X 
19.00 

Helena Cato, ledamot x Ella Norrlund, suppleant  

 
 

 

Punkt  

3:1 Mötets öppnande  
 

3:2 Godkännande av dagordning  
 

3:3 Val av justeringsperson och adjungeringar 
Susanne utses till justerare 
 

3:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll godkänns 

3:5 Styrelsens arbete under året 
Ej aktuell 

3:6 Ekonomirapport  

- Fonderna  
Riktmärke 30 000 för nyttjande av fond. En investering i form av större kostnad. Inget är 
gjort med fonderna hittills under året. Ev inköp kommer diskuteras i styrelsen innan.   

-Resultat mars  
Positivt resultat för Q1, där vi för första gången på två år varit fria från Coronaeffekter. 
Underliggande verksamhet har förbättrats och vi genererar ett bättre resultat för både 
ridskolan och medlemsstallet. Tävling har ännu inte ett positivt resultat, men vi har 
större kommande tävlingar för året. Något lägre kostnader än beräknat i budget.   

Främsta orsaker till det förbättrade resultatet är: 
 

• Detaljerna kring hur vi bokför kostnader samt effektivisering för personalen och 
deras arbetssätt.   
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• Större intäkter med fler elever (viktig faktor för att bibehålla resultatet).  
• För att nå ett positivt resultat i medlemsstallet behöver vi ha ca 14hästar  
• Vi har även färre och mer skadefria hästar än under period innan Covid.  

För att bibehålla det positiva resultatet i och med ökade kostnader ökar vi 
avgiften med 5,00/lektion from hösten 2022.  

Övrigt 

• 193 000 kvar på skulden som betalas enligt plan.  
• Kostnad för retroaktiv hyreshöjning reserveras i bokslutet  
• Ev investeringar över ett halvt basbelopp skall göras efter beslut, där 
underlag skickas innan mötet.   
• 37 000 i skuld till medlemmar, där vi ser över vilka det är för en ev 
återbetalning. Punkt på nästa styrelsemöte. Eva och Tina sammanställer ett 
utskick till de medlemmar det gäller.  

För mer information se rapport P3 i styrelsens mapp på SharePoint under dagens 
mötesdatum.   

3:8 Ridskolan/verksamheten inkl medlemsstall  

Ridskolan 

• 2 elever som ramlade av för att någon öppnade dörren till manege A (den 
lilla nere i hörnet) utan att knacka och invänta svar. Trots att vi satt upp stora 
lappar kan det vara svårt att höra om någon knackar på den yttre dörren.   
• Nya skyltar har satts upp, samt dialog med de inblandade.   
• 350 +/- 2 ryttare med kö.  
• India håller på att sättas igång. 21 hästar aktiva av 22.   
• Hästköp på gång, Jennifer återkommer med underlag. 
• Sadelmakare kommer och går igenom flertalet av de stora hästarnas 
sadlar.   
• Planering för sommarbetet.   
• Jennifer ska hålla föreläsning för besöksgrupper i Svenska 
Ridsportförbundets 21 distrikt.   
• Steffi och Märta stannar terminen ut   
• Irma kommer ev. att stanna och gå utbildning  
• Ev. vikarie på gång.   
• Ok med styrelsen att personal ska vara 15 år eller äldre. Upp till 18 måste 
de jobba tillsammans med någon som är över 18. Jennifer stämmer av med 
personalen.   
• Barnkalas, diskussion kring att få in fler som kan hålla i dem. Jennifer 
stämmer av med sin onsdagsgrupp. Ska vi lägga ut på sociala medier?  

Medlemsstallet  

• Befintliga medlemsstallet är godkänt av länsstyrelsen. 

• Befintliga medlemsstallets golv ska besiktigas. 

3:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
Ingen rond är genomförd ännu. Kommer genomföras inom kort. 
Portarna ligger på verksamheten enligt avtal från 2014.  
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3:10 Anläggning 
Skiss framtagen för ett underlag till ett nytt stall med 10 boxar. Upphandling kommer att 
ske. Förslag att ha höautomater för att spara plats. Kravlista framtagen. Stallet är en 
investering för framtiden för stora hästar 
 
Prio anläggning 

• Verkstadscontainer – för verktyg och redskap, med vägg till fyrhjuling, samt 
elcentral och dörr. Lista tas fram på vilka verktyg som behövs. Beslutsunderlag 
tas fram av Yvonne. 

• Betesputs för att kunna sköta ytorna och hagarna. 

• Dränering av blöta hagar 

• Inköp hinder, utvärdering av hinderparken – se aktivitetslista, US kan ev hjälpa 
till att måla. 

Kostnader kring sådant som behöver bytas ut i medlemsstallet behöver klargöras   

• Ventilationen behöver rengöras i medlemsstallet, detta görs akut av de 
inackorderade tills gränsdragning klargjorts (avser synligt galler) 

• Grindens hake till medlemsstallets hagar trasig   

• Slangen till medlemsstallet, denna betalas av de som är uppstallade 

• Grusplanen bör underhållas av kommunen.  

Manegeunderhåll under sommaren. Ida Karlsson kommer vattna och harva. Vi 
kommunicerar på sociala medier hur vi behöver underhålla det. Manege B kommer inte 
vattnas men kommer vara öppen vid behov. Gäller V. 27-30 

  

3:11 Tävling 
Påskdressyr – smyckas under torsdag kväll. Totalt över 180 startande fre-sön. 
5 samt 19 maj kvällsdressyr häst 
28 maj Div I omg III dressyr häst 
18-19 juni Hawaii cup ponny dressyr och hoppning 
26-28 aug Beach Dressage häst 
4/9 hoppning ponny 
17-18/9 Premiärhoppet häst 
25/9 hoppning ponny 
4-6/11 Halloween dressyr häst 
 

 Café 

• 1 avhopp i personal, 2 extra på väg in. 

• Bra stämning i gruppen 

• 15/4 Domarkurs med inkl fika/lunch 

• Synk mellan Min insats och Cafépersonal inför ridskoleverksamhet som 

Blåbärshoppning behöver förbättras. 

• Café kommer öppnas upp inom kort vid utebanan.  

3:12 Sponsring 
Inga nyheter 
 

3:13 Ungdomssektionen  

• Genomfört KM och pay n jump, som gick enligt plan.  
• Käpphästhoppning genomförd 13/4. 
• SISU bidrag ska sökas för utbildningar och aktiviteter 
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• Målning av hinder till dungen – ska kollas upp var de får tag i material. 

3:14 Genomgång aktivitetspunkter från föregående möte. 
 

3:15 Övriga Frågor 
• Utbildning RF SISU – Att leda ideella föreningar. 28 april 18-20. Flertalet i 

styrelsen har redan gått.  
• Måndag 20 juni grillkväll med personalen. Angelica skickar en kallelse.  
• Kajsa och Elsa tar bilder på hästarna. 
• Ny torktumlare – Pernilla undersöker  

 Nästa möte 
8 juni 18.30  

3:16 Styrelsens egen tid 

 

3:17 

 

Mötets avslutande 
Anna avslutar mötet 

 

 
Sekreterare   Ordförande 
Angelica Segerdahl  Anna Eckerstig 
 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson  

 


