
 

 

 

 

Protokoll för NHRKs styrelsemöte 5 onsdag 2022-06-09. 

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  Sanna Karlsson, suppleant  

Elin Berg Mannebo, suppleant X till 
19.40 

Tove Nilsson, Ungdomssektionen, adj  

Tina Hultkvist, ledamot  Jennifer Åkerman, ridskolechef, adj. X till 
19.40 

Helena Cato, ledamot x Ella Norrlund, suppleant  

 
 

 

Punkt  

5:1 Mötets öppnande  
 

5:2 Godkännande av dagordning  
ok 

5:3 Val av justeringsperson 
Peter Elfstrand 
 

5:4 Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Ja 

5:5 Ridskolan/verksamheten inkl medlemsstall  

- 313 elever efter terminens slut ink uppsägningar. 
- Budskap till tävling att vi har en incident då elev ramlat av, behöver få bort 

tillfälliga flaggor efter tävlings slut. 
- Ett av de planerade hästköpen blev inte av då den inte gick igenom 

veterinärkollen, häst nr två skall besiktigas inom kort.  
- Pelarna i lösdriften är nu ännu mer skadade. Prio att laga. Yvonne ser över och 

kontaktar kommunen.  
- Ansökan för Pernillas vikariat löper ut den 15 juni. Diskussion kring 

ansökningarna och rollen. Intervjuer kan komma att ske löpande om intressant 
kandidat dyker upp. 

- Hindermaterial, Jennifer har gjort en översikt som skickats vidare till CR Jump 
och Gullmyra för offert. CR Jump har gjort hinder innan och är billigare. Kan 
köra ner allt för 3500:- ink moms kostnad för komplett hinderpark 38500:- ex 
frakt. Styrelsebeslut och avstämning mot budget måste göras.  

- Avdelare måste vara klart till 4/9. Emelie Regnell Kloth tar fram ett 
kostnadsförslag. För ca 90m. Ca 2,5m långa, tryckimpregnerat.  

- Ord stämma samfällighetsföreningen, vägmöte 21/6 kl 18. Yvonne går på mötet. 
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- Belysning i stallet är klar.  
- Veterinärcheck gjordes förra hösten och skulle ev behöva göras innan 

sommarbetet, för att säkerställa att allt är ok. Möjlighet finns under v.25.  
Medlemsstallet 

- 3 platser som finns lediga för uthyrning from hösten. Annonsering sker. 

5:6 Ekonomirapport  

- Ev fastställande av hästinköp, beslut kommer ske på nästa styrelsemöte. 
- Angelica tar över rollen som kassör, då nuvarande kassör behöver avsäga sig 

uppdraget. Överlämning sker under v.24. Anna E och Angelica delar på 
sekreterarrollen tillsvidare. 

- Ny konstitution behöver göras vid nästa möte. 
- Kort sammanfattande ekonomirapport skrivs inom två veckor. (Tina o Angelica) 

5:9 Säkerhet och arbetsmiljö 
- Styrelsen för en dialog med personalgruppen avseende kommnikation mellan 

ledning och personal, möte med kommunal fredag 27/5. Fortsatta möten under 
v. 23 och v.24, både individuellt och i grupp för att dela bild och skapa 
förståelse. Utifrån det kommer en actionplan att sättas kring vad vi gemensamt 
ser behöver förtydligas och förbättras.  

 

5:10 Anläggning 
- Handlingar för nytt medlemsstall är klara för slutgranskning för att skicka ut för 

upphandling under sommaren. Ev byggnation skulle kunna ske under 2023, 
under förutsättning att detta ryms inom budget. Yvonne uppdaterar personalen. 

- Container på gång, förslag finns. Yvonne kommer ta dialog med personalen.  
 

5:11 Café 
- Annons går ut kring att vi behöver fler personal i caféet. Gäller medlemmar. 

 

 Tävling 
- Två tävlingar sedan förra mötet. 
- Ett hoppmöte – med bra uppslutning 
- Nytt möte bokat 21/6 där de ska prata om vad som behövs för att kunna ha rätt 

förutsättningar vid hopptävling.  
 

5:12 Sponsring 
- Inget nytt 

 

5:13 Ungdomssektionen  
- Inget nytt 

 

5:14 Genomgång aktivitetspunkter från föregående möte. 

5:15 Övriga Frågor 
• Distriktstyrelsen har varit på besök. Dialog kring arbetsgivaransvar och hur de 

skulle kunna stötta. Samt hur de kan stötta ungdomssektionen. Även om 
hemsidan, som behöver uppdateras senast 31/12. 

• Invigningsgruppen – möte lördag 11/6. Tar fram ett förslag på program.  
  

 Nästa möte 
• Sommaruppehåll fram tom 17 aug, 14 sep, 12 okt, 9 nov, 7 dec 

5:16 Styrelsens egen tid 
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5:17 

 

Mötets avslutande 
Anna avslutar mötet 

  

 

 
 

Sekreterare   Ordförande 
Angelica Segerdahl  Anna Eckerstig 
 
 
 
Justeras 
Peter Elfstrand 

  
 


