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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 justeringsman 
Cecilia Lodelius valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Rapporten gicks igenom och det ekonomiska läget ser 
stabilt ut.  

Ungdomssektionen: Sektionen ligger fortsatt vilande med aktiviteter 
under tiden de striktare restriktionerna gäller. Vi säkerställer att 
representant från ungdomssektionen bjuds in till styrelsemötena. 

Tävlingssektionen: Ingen rapport har inkommit, sektionen ligger lågt 
under rådande omständigheter. Vi kommer inte heller ha andra 
evenemang som öppen bana eller liknande med tanke på EHV-1. 
Louise bjuder in tävlingssektionen till nästa styrelsemöte för 
uppstart inför året. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Ridskolan fortsätter att 
arbeta aktivt med smittskydd och riskbedömning, utifrån riktlinjer 
från Svenska Ridsportförbundet. Med tanke på EHV-1 smittan så har 
ridskolan även vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning 
mellan hästarna. Eleverna informeras på teorilektionerna om det 
rådande läget. Vi har sedan tidigare alltid tre veckors karantän när 
det gäller nyanlända skolhästar, detta har vi infört även för nya 
privatuppstallade. 

Representant från Räddningstjänsten kommer besöka ridskolan 
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kommande vecka för samtal och brandövning. 

Web- och informationssektionen: Inget särskilt att rapportera. 
  

§  Övriga frågor  
 
Till nästa möte ska alla styrelsemedlemmar ha skickat efter utdrag 
från belastningsregistret. 
 
Staket på utebanorna: Louise har tagit in två offerter. För att kunna 
lägga de pengarna på annat beslutar styrelsen att klubben löser det 
själva. Carin och Cessan projektleder. 
 
Ombyggnation spiltor-boxar: inväntar svar från kommunen. 
 
Information från kommunen om Skräpplockardagen. Vi avvaktar 
beslut om deltagande till nästa möte. 
 
Bryggorna: Cessan stämmer av med kommunen och Farmartjänst 
och skickar ut förslag på datum. 
 
Underlaget: När hopptävlingar ska hållas måste underlaget vattnas i 
omgångar med början 2-3 veckor innan. Det är viktigt för säkerheten 
att underlaget är fuktigt underifrån så att det håller under tävlingen. 
Ansvaret ligger på den som arrangerar. Kommunikation och 
planering ska ske tillsammans med ridskolan (Johanna) så att 
verksamheten kan anpassas.  
 
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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Älmhult den 17/3 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


