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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Jonas Engström valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ungdomssektionen: Det ska börjas med barnkalas igen. Första nästa 
lördag. Sköts tillsammans med ridskolan.  
Carin har dialog med ungdomssektionen ang mångfaldsfestivalen vi ska 
vara med i.  
Käpphästhoppning på torget 19/5 

Ekonomin: Rapporter har skickat ut. Det för tidigt på året för att dra 
några ekonomiska analyser av resultatet. 
Budgeten för 2022 ska skickas ut till styrelsen av Cecilia.  

Tävlingssektionen: Ett möte har hållits, där maj tävlingarna planeras. 
14/5 ponnytävling. 15/5 hästtävling. Proposition gjord.   
Funktionärer sökes. Lappar ska delas ut på lektioner, informationsmöte 
kommer att hållas med info om vad det innebär att vara funktionär.   
Juni tävlingarna planeras.  
Tävlingssektionen ser in på om vi kan lösa sjukvårdsresurser med hjälp av 
ideella krafter. 
Tävlingssektionen tar dialogen med ridskolan hur underlagen kan 
förberedas på bästa sätt och med god planering. 
Klubbtävlingar/Pay and Jump? Kollas upp mellan ridskola och 
tävlingssektionen till nästa möte 
 

Ridskolan: Inskrivna elever 201st, håller sig stadigt. Finns ingen kö in just 
nu. V.8 var det sportlovsaktiviteter. Många anmälda, väldigt populärt. 
Påsklovsaktiviteter är planerade för v.15. Finns platser kvar. Ridskolan 
pågår till v.25, sen är det ridläger v.26-27. Många anmälda. Semester 28-31 
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för personal och hästar. Info kommer ut om hjälp under dessa veckor. 25st 
skolhästar finns nu. 4st är inte i verksamheten nu.   

Web- och informationsektionen: Ett möte har hållits med 
informationssektionen. Nyhetsbrev 4 gånger per år, Januari, Maj, Augusti, 
December. Ny styrelse presenteras i utskick i mars-april. Nyhetsbrevet hålls 
kort. Regler kan vara bra att få ut.  
Nyhetsbrev – info 
Instagram/FB- bilder  
En öppen FB sida och en medlemsida finns. Samma info ska ut oavsett 
ridskola/privatstallet.  
Medlemssida- bara köp och sälj ridlektioner. Behöver rensas. Tydliga regler 
behövs för varje sida.  
Tider för styrelse möte sätts upp i stallet. Sätt att kontakta styrelsen för 
synpunkter kommer att finnas där.  
Tre förslag finns på hemsida/administration.  
Hemsida – Wordpress 
System- SportAdmin, Hippocrates. 
Louise kollar med Patrik om han kan dema Sport Admin.  
Kontrolleras om tid kan besparas, om det behövs helhetssystem eller bara 
ny hemsida.   
 
Privatstallet: Inget nytt, det rullar på. 10 inackorderade, så stallet är fullt. 
  
Cafeteriasektionen: Louise skickar till cafeteriasektionen att förbereda för 
tävlingar. 
 
 

§  Övriga frågor 
 
Påminna om värderingar för allas trevnad i föreningen.  
 
Fråga från medlem, anläggningskort, dag/återbetalning: 
Frågan gällde återbetalningar av engångskort efter att årligt 
anläggningskort lösts. Styrelsen beslutade enhälligt att kalenderår 
för anläggningskort gäller och medlemmens önskemål avslås. Cecilia 
återkopplar till medlemmen. 
 
Swish nummer till sektioner: Ska ordnas med banken, ska 
vara gjort till nästa styrelsemöte. Cecilia kollar på detta. 
 
Pågående investeringar:  Ombyggnation ridskolestallet. 
Behöver byggas om pga förbud av spiltor i framtiden. Ny 
ritning på ponnysidan ska göras. Ny offert ska tas in och 
jämföras med befintlig på materialet. Ansökan är godkänd av 
Länsstyrelsen. Sponsring ska sökas – sälja en box.  
Sponsring hjälps åt att kollas upp av Carin, Emma, Malin P och 
Louise. Stallet bör kunna byggas om ideellt. Gärna sommartid 
när hästarna är på bete.  
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Ridborgarmärken:  
Förslag på upplägg, i olika grupper? Göra event av det? 
Behöver sättas igång snart.  

§ Mötets avslutning 
En timmes Teams möte kommer bokas för att ta hand om de 
sista punkter. Onsdag 30/3 20.30 

Älmhult den 27/3 2022 

............................................................       .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare    Louise Hydling,ordförande 

............................................................      
Jonas Engström, justeringsman 


