Protokoll från möte med styrelsen för Kungsbacka Ridklubb 20
januari 2020

Närvarande: Ordinarie ledamöter samt verksamhetschef
Ej närvarande: Elisabeth Roos, Linn Christiansen, Malin Agerforz

§502

Mötet öppnas

Tf ordförande förklarar mötet öppnat.
§502

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes med de tillägg som meddelats innan.
§503

Protokolljustering

Christine Svanholm utses att justera dagens protokoll.
§504

Rapporter

Ungdomssektion: Inget att rapportera från Kuse. Carina B går in och
stöttar Kuse.
Kungsbacka Grand Prix: Karl-Johan Elofsson kommer och informerar
om Kungsbacka GP i mars. Det är stora problem med det nya
betalsystemet via pay/ex. Ryttarna får ligga ute med stora belopp
under en längre tid och även premieutbetalningar skapar problem.
Styrelsen ställer sig bakom att ryttarna betalar på plats. 2
kortmaskiner behöver hyras för att underlätta i sekretariat och två
serveringar. Proppen läggs ut så fort de sista koderna får från
Ridsportförbundet. 140 mobila boxar är bokade. Christian Olsson är
speaker under GP-helgen. ATG och Kopparberg är de största
sponsorerna. Lollo fixar fönsterputsare till fönstren utanför cafeterian
och 3:e våningen.

Verksamhetschef: Styrelsen beslutar att Lollo är tf verksamhetschef
tills ny verksamhetschef är tillsatt. Avvaktar annons tills efter
årsmötet. Styrelsen är positivt inställda till fortsatt anställning av
Caroline, som har provanställning till mitten av februari. Elisabeth
Palmersson är anställd som ridlärare som konsult, Marina är kvar
under våren som konsult, Viktoria är anställd som ridlärare på timmar
torsdagar. Carina Bohlin är provanställd på 80%. Från jan 2020 skall
poliskontroll av nya anställda utföras. Inga beslut tas om boxdörrarna
i stall nedan. Fixardag är bestämd till 1 mars. Traktorns skopa är
trasig. Lollo skickar bild till Magnus. Lollo informerar om den inköpta
hästen Otto som visat sig ha rtg förändringar i halsen och visat sig
vara olämplig som ridskolehäst. Säljaren har bekräftat återgång och
pengar tillbaka men så har inte skett. Otto har tidigare varit såld till
ridskola två gånger i höst men blivit återlämnad men inga pengar har
återbetalats. Anna skriver en stämningsansökan. Vi väntar på resultat
från det blodprov som KRK tagit.
Tävlingssektion: Styrelsen beslutar att beställa laserriktning av de 3
manegerna, att beställa grus som dränering till lilla utebanan till en
summa av 19 resp 13 tusen samt att installera en ny port, 2,40 x 3,50
i DS-hallen, 49 000 exkl moms. Ny tidtagaranläggning behöver
införskaffas. Priset ligger runt 80 000:-. Johan undersöker mer
detaljerat vad som ingår och vad vi behöver. Återkommer för beslut
på mail. Styrelsens rekommendationer är att ingen under 15 år skall
vara banpersonal på KRK:s tävlingar.
Anläggning: Gödselplattan, vår ständigt återkommande
problembarn, diskuteras igen. Anna har kontaktat politikern Kristina
Karlsson som var ute och tittade på plattan. Ett möte skall ske med
KRK, Miljö och Hälsa och kommunen. Förslaget från kommunen att
sprida ut gödsel över hela plattan fungerar inte. Lampor behöver
bytas i manegen, lollo kontaktar WH. Lampor betalas av KRK, trasig
armatur av kommunen. Inför Kungsbacka GP skall manegen lasras
och behöver inte fyllas på med nytt material. Ställning tas efter

sommaren om det behövs. Fort Knox har installerats som nytt
bokföringssystem enligt tidigare beslut. Sargen i DS är vattenskadad
och behöver ev bytas.
Ekonomi: Bokslutet är utskickat och klart för undertecknande.

§507

Sponsorer & marknadsföring

En grupp skall bildas men är ännu inte klar.
§508

Uppföljning

§19,21,22,24,91,94,120 utan åtgärd.
§509

Övriga frågor

Inför årsmötet har det kommit riktlinjer från Ridsportförbundet om
stadgeändringar. Lägger ut på hemsidan för information. Anna
skriver om stadgarna. SvRF:s nya riktlinjer för föreningsstadgar anger
att alla föreningar ska begära att nyanställda som har kontakt med
barn ska visa utdrag från belastningsregistret och att styrelsen är
positiv till den förändringen och beslutar att vi ska börja tillämpa det
kravet från den januari 2020 även om stadgarna inte är formellt
beslutade förrän vid årsmötet.
§510

Nästa möte

Nästa möte 17/2 kl 18.00
§511

Mötet avslutas

Tf ordf förklarar mötet avslutat.
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