
 Sida 1 24/10/2022 

 

 
 
 
 

§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

§ Val av justerare 
Cecilia von Wendt valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

Ungdomssektionen: Sektionen ligger fortsatt vilande med aktiviteter 
under tiden de striktare restriktionerna gäller. Hanna Käll är utsedd 
representant att delta i alla styrelsemöten som är planerade under 
året. Inställda aktiviteter kommer genomföras när restriktionerna 
släpps. 

Tävlingssektionen: Lina rapporterar från tävlingssektionens möte. 
Tävlingarna 5-6 juni planeras att genomföras enligt plan, så länge 
restriktionerna inte förändras.  
Planering för augustitävlingen är igång. Tävlingen kommer i år att 
hållas under 3 dagar istället för 4 och det blir fre-sön v 32. 
  
Cafeteriasektionen: Planering för kommande tävlingar har inletts. 
Servering på kommande tävlingar kommer att ske med hänsyn till 
gällande restriktioner. Info om nya restriktioner ges 1/6, vilket är 
väldigt nära första planerade tävlingstillfälle 5-6/6. 
Cafeteriasektionen tittar in på hur vi skall kunna erbjuda enklare 
servering på ett smittsäkert sätt. Cafeterian kommer enbart att ta 
emot betalning med swish under pandemin. 
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På grund av det höga smittoläget i Kronoberg, kommer klubben inte 
att erbjuda någon Cafeteria servering Maj månad ut. Under Pay & 
Ride och Öppen bana ombeds deltagare ta med egen matsäck. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Ridskolan fortsätter att 
arbeta aktivt med smittskydd och riskbedömning, utifrån riktlinjer 
från Svenska Ridsportförbundet.  

Förtydligande av information om privatlektioner och bokning av 
ridhus kommer göras på hemsidan. 

Web- och informationssektionen: Publicering fortgår när aktiviteter 
sker. Mejladress för styrelsen är nu aktiverad och fungerar. 
Information om mejlen utlagd på hemsidan. Tävlingsinformationen 
är uppdaterad på hemsidan. Manuela tittar på ett kort 
informationsmejl som kommer skickas ut före slutet av terminen. 
Kontaktinformation att använda i nödläge kommer uppdateras både 
i stallet och på hemsidan, plus i informationsmejlet. 
  
Privatstallet: De installade i privatstallet har renoverat och byggt om 
så att boxarna nu är lite större men färre till antalet. Det finns nu ca 
10 boxar och några nya uppbindningsytor och en avskild yta för 
skottkärror, grepar mm. Ommålning behövs och de installade ska 
undersöka om det går att få färgen sponsrad från ett lokalt företag. 
Karin undersöker kostnad och sponsring och återkommer i nästa 
möte. Informationsskylt om EHV-viruset kommer sättas upp även i 
privatstallet. 
 
Träningssektion: Ny sektion startad. Jennie och Theresia kommer att 
driva de här frågorna. Jennie sköter kommunikationen med 
ridskolan och styrelsen. Styrelsen välkomnar förslag från 
medlemmar om tränare. Kontaktperson är Jennie Simon. 
Information om framtida träningsmöjligheter för externa tränare 
kommer publiceras på hemsidan när det är aktuellt. 
 
 

§  Övriga frågor  
 
Staket på utebanorna: Arbetet kommer att starta i v24 och pågå i ca 
två veckor. 
 
Ombyggnation av spiltor till boxar i ridskolestallet: Johanna och 
Louise ansöker om godkännande från Länsstyrelsen. Innan det är i 
hamn kan vi inte börja arbetet men målet är att arbetet ska vara 
igång efter sommaren. 
 
Bryggorna: Bryggorna i Diö är ute, bryggorna i Bökhult och Möckeln 
kommer att läggas i lördagen 15 maj. 
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Valberedning: Arbetet fortsätter till nästa möte. 
 
Speglar i stora ridhuset: Förberedande arbete krävs för att kunna 
hänga upp speglarna. Jennie undersöker hur vi ska gå tillväga. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan 
4. Fiberuppkoppling 
5. Handikappramp 
6. Bevattning för utebanan 
7. Bevattning för stora ridhuset 
8. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
9. Privatstallet 
 

§  Mötets avslutning 
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............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia von Wendt, justerare 


