
 

 

 

 

Protokoll för NHRKs styrelsemöte 4 onsdag 2022-05-18. 

Sekretariatet samt Teams. 
 

Namn Närv Namn Närv 

Anna Eckerstig, Ordförande X Victoria Ljungberg, suppleant  

Yvonne Wiik, ledamot X Angelica Segerdahl, ledamot  

Peter Elfstrand, ledamot X Pether Nordström, suppleant  

Susanne Bengtsson, ledamot X Sanna Karlsson, suppleant X 

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

Tina Hultkvist, ledamot  Jennifer Åkerman, ridskolechef, adj.  

Helena Cato, ledamot  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 Ekonomirapport  

Föreningen har ett positivt resultat för april. 

Pga inflation och kostnad för transporter så ökar vi avgiften med 5,00 kr/lektion fr o m 
hösten 2022. 

Föreningen har fått tillbaka försäkringsersättning för Lilly. 

Gödselhanteringen har gått upp i pris. 

Återbetalning av medlemslån. Vår revisor har föreslagit att vi ska betala tillbaka 
medlemslånet på sammanlagt 37 tkr fördelat på 25 personer. Eva har formulerat ett 
brev.  

Beslut: Medlemslånen betalas tillbaka och brev går ut till långivarna enligt Evas 
förslag. 



 

 1 

P g a dyrare gödselhantering föreslås en höjning av hyra för boxplats med 50 
kr/månad. 

Beslut: Hyra för boxplats höjs med 50 kr per månad för inackorderade från och med 
två månader efter att information går ut till berörda. 

Förslag har inkommit på justering av avgift för benskydd och täcke så att de delas upp.  

Beslut: Styrelsen beslutar att tillmötesgå önskemålet om att dela på servicen och 
debitera 350 kr per tjänst på vardagar och 450 kr per tjänst alla dagar. Vid köp av båda 
serviceinsatserna (benskydd och täcke) debiteras 550 för tjänst på vardagar och 750 
totalt för alla dagar. 

Inköp av ny container för redskap och verktyg. Kostnad 49 tkr + anpassning av vägg, 
dörr, el och belysning 25 tkr, transport 5 tkr samt bortforsling av nuvarande container 5 
tkr. Totalt 85 tkr. Därutöver tillkommer kostnad för hyllor och annan inredning.  

Beslut: Yvonne får i uppdrag att köpa container enligt ovan. Tina ombeds återkomma 
med hur denna investering lämpligast hanteras i bokföringen. 

   

3:6 Ridskolan/verksamheten inkl medlemsstall  

Ridskolan 

Rapporter har inkommit från Anki och Jennifer. 

Bokningsgraden på antalet tillgängliga ridlektioner ser väldigt bra ut.  

Tillbud inträffat: Jennifer ramlade av den 12 maj p g a att stiglädret gick sönder vid 
hoppning. Åtgärd: Översyn av stigläder, byte av dem som är defekta. Jennifer gör 
detta. 

Pernilla har beviljats tjänstledighet. Yvonne och Sanna skriver utkast till annons för 
vikariat som stäms av med Jennifer. Annons behöver komma ut inom två veckor för att 
vi ska kunna ha en vikarie på plats i augusti. 

 

3:7 Säkerhet och arbetsmiljö 

Elin har varit med Jennifer och påbörjat genomgång av arbetsmiljöarbete och 
dokumentation. 
 
Beslut: Vi fortsätter med genomgången. Frågar Helena Cato om hon kan genomföra 
ergonomirond och personalutbildning kopplat till det hon ser. 
 

3:8 Anläggning 
Styrelsen har tagit del av anläggningsrapporten 
 

3:9 Tävling 
18-19 juni Hawaii cup ponny dressyr och hoppning måste tyvärr ställas in p g a 
Lerkilscupen som pågår samtidigt. Vi har försökt flytta den, men fått avslag. Framöver 
behöver vi anmäla tävlingar till kommunen så att vi får tillgång till parkeringen samt kan 
genomföra tävlingar säkert. 
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Tävlingssektionen har gjort iordning fasta bänkar vid domarborden, gjort fasta 
avspärrningar vid utebanan, m m.  
 
Jennifer har skickat inventering av hinder. Susanne stämmer av med banbyggare vad 
som behöver kompletteras.  
Möte angående hoppsektion kommer att hållas nästa vecka. 
 

3:10 Café 

• 1 avhopp i personal, några extra har kommit in så att vi kan hålla öppet mer. 

• ”Slutet-av-terminen-stämning” och lite dålig framförhållning med ledigheter 
  

3:11 Sponsring 
Inga nyheter 
 

3:12 Ungdomssektionen  
Inget att rapportera 

3:13 Genomgång aktivitetspunkter från föregående möte. 
 

3:14 Övriga Frågor 
 
Begära vaccinationsintyg och att hästen är avmaskad vid inflytt av hästar.  
Beslut: Eva uppdras att uppdatera kontraktet avseende vaccinationsintyg och 
avmaskning. 
 
Carina Bolin, ridlärare, har visat intresse för att komma tillbaka och arbeta som 
ridlärare. Jennifer vill ha styrelsens input kring det. Styrelsens hållning är att Jennifer får 
ta ställning till det och bör ta referenser innan anställning. 
 
Vår kassör Tina vill avsäga sig sitt styrelseuppdrag, så vi behöver hitta en ersättare.  
Beslut: Vi försöker lösa det inom styrelsen i första hand och i andra hand ber vi 
valberedningen komma med ett förslag på ny kassör. 
 

 Nästa möte 
Ändrad dag: 9 juni 18.30 – Jennifer och Elin tar sina punkter först eftersom de har 
lektion kl 19:45 

3:15 Styrelsens egen tid 

 

3:16 

 

Mötets avslutande 
Anna avslutar mötet 

 

 
Sekreterare   Ordförande 
Elin Berg Mannebo  Anna Eckerstig 
 
 
 
Justeras 
Susanne Bengtsson  

  

 


