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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

 
 

§ Val av justerare 
Jennie Simon valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Rapport har skickats ut i förväg. Den gicks igenom under 
mötet och det ekonomiska läget ser fortsatt positivt ut.  

Ungdomssektionen: Fler käpphästhinder har tillverkats och målats. 
2 nya medlemmar i sektionen. Käpphästtävling har hållits med 15 
deltagare! Presentationskort har tagits fram och hängts upp i stallet. 
Halloween-event planeras till 29 oktober, information kommer! 

Tävlingssektionen: Sektionen kommer göra en plan för tävlingar 
under 2022. Planen måste fastställas senast på styrelsemötet i 
oktober så planen behöver vara färdig senast 20 oktober. 
  
Cafeteriasektionen: Cecilia köper in lite saker som behövs till köket i 
cafeterian. Sektionen har planer för att erbjuda lite servering när det 
är organiserade träningar på anläggningen. 
 
Ridskolan: Stort intresse för att rida på ridskolan, vilket är väldigt 
roligt. Just nu är det över 200 elever inskrivna. Teori för 
vuxengrupperna kommer starta upp från vecka 40. Utskick om hur 
Ridskolan kommer återgå till mer normalt läge kommer.  

Från 1 november kommer parkering för ridskoleverksamheten ske 
på nya parkeringen. Detta pga en riskbedömning som har gjorts.  

Idrottsskolan: v 43, 45, 46. Ev lite cafeteriaverksamhet med kaffe 
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och varm korv, Cecilia kollar. Ledare behövs men kan nog lösas inom 
styrelsen och ungdomssektionen. 

Web- och informationssektionen: Idrott online (svenska 
idrottsförbundet) har meddelat att man inte kommer supporta med 
plattform för hemsidor från årsskiftet 22/23. Eftersom vår hemsida 
ligger där påverkas vi av beslutet.  
  
Privatstallet: Kontraktet för de uppstallade i privatstallet behöver 
ses över och eventuellt uppdateras så att det är tydligt vad som 
gäller. Cathrin och Jennie tar fram ett förslag. Patrik Hydling ombes 
se över kontraktet ur juridisk synpunkt, sedan tar styrelsen beslut. 
Deadline är styrelsemötet i oktober. 
 
Träningssektion: Träningarna med Cissi är i full gång och är 
fulltecknade. Hoppträningen för Jenny Karlsson är också igång med 
2-3 fullbokade grupper. Fler tränare på gång in och information 
kommer på sociala medier så snart det är klart. Lite planer finns för 
hur vi kan nå ut till fler, både nyhetsbrev och specifika grupper på 
tex Facebook. 
 

§  Övriga frågor  
 
Förslag att hela styrelsen ska gå Ridsportförbundets basutbildning. 
Carin undersöker om representant kan komma hit och hålla den för 
oss. Utbildningen kan i så fall vara öppen för alla. Ungdomssektionen 
kommer också bjudas in. 
 
Jennie undersöker om vi kan anordna clinics under hösten. 
 
Carin och Cecilia tar fram en plan för hur vi kan engagera föräldrar 
mer, t ex när de väntar på sina barn som är på lektion. Mer info 
kommer! 
 
Belysning på anläggningen: Louise tar med frågan till kommunen på 
nästa fastighetsbesiktning. 
 
Reflexvästar: Carin kollar upp om vi kan bli sponsrade av 
försäkringsbolaget. 
 
Ombyggnation av spiltor till boxar i ridskolestallet: Johanna och 
Louise har skickat in ansökan om godkännande från Länsstyrelsen. 
Handläggningstiden är ca 3 månader. 
 
Underlag på framridningsbanan: Johanna ska ta kontakt med 
Ridbaneservice och återkomma vid nästa möte. 
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Försäljning Newbody: Minst 8 registrerade säljare behövs och det är 
bara 5-6 som har anmält sig. Vi pausar den försäljningen eftersom 
det är många andra som säljer Newbody just nu. 
 
Försäljning av korvlådor: Jennie kollar upp. 
 
Bryggorna togs upp i vecka 38. 
 
Valberedning: Maria Fridh och Malin Peltola har tackat ja och är 
igång. 
 
Carl Nilsson hade hästdag 25 september. Information om ridskolan 
presenterades av Carin och Mia, tävling hölls osv. Lyckat event. 
 
Käpphästhoppning hölls också utanför Folkets hus i samband med en 
bio. 
 
Planerna är igång för ett julevent. Alla får i uppgift att tänka på vad vi 
kan ha i form av hantverksförsäljning och annan försäljning och 
aktiviteter. 
 
Cecilia kontaktar byggprogrammet på Haganäs för att ställa frågan 
om de vill bygga en mindre bod som vi kan använda som kiosk. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Underlag på framridningsbanan 
3. Fiberuppkoppling 
4. Handikappramp 
5. Bevattning för utebanan 
6. Bevattning för stora ridhuset 
7. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
8. Privatstallet 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 29/9 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
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............................................................                     
Jennie Simon, justerare 


