
Protokoll från möte med styrelsen för Kungsbacka Ridklubb 2020-

02-17 

 

Närvarande: ordinarie ledamöter, suppleant 

Ej närvarande: Christine Svanholm, verksamhetschef och KUSE 

representant 

 

 

 

§512                        Mötet öppnas 

Tf ordförande förklarar mötet öppnat. 

§513                        Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg under punkterna resultat och 

likviditet och övriga frågor. 

§514                         Protokolljustering 

Elisabeth Roos utses att justera dagens protokoll. 

§515                         Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll godkännes och kan publiceras på 

hemsidan. 

§516                         Rapporter 

Ungdomssektion: Lollo har haft möte med KUSE.  

Verksamhetschef: Enligt skriftlig rapport från VC har det varit ett 3-

dagars ridläger under sportlovet med 20 deltagande barn. Louise har 

gått gröntkortutbildning och har kurs v 11. Karina Bohlin har sagt upp 

sig. Ersättare är på gång men under tiden pausar vi funkisridning och 

friskvårdsgrupp.  



Hjärtstartare och krishantering måndag 24/2 för personal m fl mellan 

kl 12-15 på klubben. Hästen Otto är kvar och styrelsen beslutar att 

skicka stämningsansökan enligt utarbetat förslag. En ny D-ponny har 

köpts in, Pebbles. En häst, Nico, är på prov och har bytts in mot 

Stjärna som inte fungerade under lektionerna. Zafira är halt och ska 

röntgas v 8. Söndag 1/3 är det fixardag och container är beställd till 

27/2.  

Tävlingssektion: Ett nytt tidtagningssystem är inköpt och testad. 

Lasring av manegerna sker innan GP tävlingen. Kickofferna i både 

dressyr och hoppning har genomförts med nöjda deltagare.  

TS har satt upp regler för div I ponny hoppning. Ekipage skall ha ridit 

2 LB med bra resultat och helst ha startat LA innan serien börjar. Lag 

finns för ponny hoppning och häst dressyr i div 1 och i div III finns lag 

för häst och ponny hoppning. Tävlingen i ponnyhoppning 

genomfördes bra trots storm och regn. Dock en del strykningar. Ulla 

undersöker hur mycket pengar vi har betalt för 

lagträningar/sammankomster under föregående år. En 

evenemangscontainer beställs till GP-tävlingarna. Anna har haft 

kontakt med en medlem angående ljudanläggning. Återkommer med 

mer info. 

Anläggning: Kommunen har gjort ett avtal med Hällesåkers 

slamsugning om behov av sugning av lakvattnet regelbundet fram 

tills en permanent åtgärd genomförs av plattan. Ulla undersöker hur 

långt kommunen har kommit med höhäck och vatten till lösdriften. V 

8 kommer Bent från Danmark och lagar porten till foderstationen i 

ponnylösdriften.  

Resultat och likviditet: Frågan om en auktoriserad revisor ska väljas 

och om styrelsen ska föreslås för årsmötet diskuteras. Styrelsen 

beslutar att Anna tar in en ett kostnadsförslag och närmare 

information om vad ett uppdrag innebär snarast möjligt så att 

styrelsen kan ta ställning innan årsmötet.  



§517                             Sponsorer och marknadsföring 

Denna paragraf kommer att strykas från dagordningen och en 

marknadsförings- och sponsorgrupp bildas. 

 

§518                             Uppföljning 

Samtliga paragrafer är nu genomgångna och styrelsen beslutar att gå 

vidare enligt förslaget som förelagts. 

§519                             Övriga frågor 

Styrelsen beslutar att godta de nya stadgeändringar som förelagts. 

En ny transport önskas köpas in då den befintliga är i sämre skick. 

Förslag ska inkomma från Kungälvs hästtransporter som har 

diskuterat en ev sponsring. 

§520                             Nästa möte 

Nästa möte är årsmötet 29/2 kl 15.00. 

§521                             Mötet avslutas 

Tf ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid Protokollet                         Ordförande                    Justeras 

 

Ulla Andersson                         Anna Hannell             Elisabeth Roos 


