
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagordning vid ordinarie sammanträde med styrelsen för 
Kungsbacka Ridklubb den 20 april 2020, 849400-2531 
 
 
Närvarande: Verksamhetschef: Louise Lind Paris 
 Ledamöter:  Anna Hannell 
  Viktoria Eriksson 
  Christine Svanholm 
  Johan Gertsson 
  Linn Christiansen 
   
                   
 
§ 533 Mötet öppnas. 
 
§ 534 Godkännande av dagordning. 
 
§ 535 Val av protokolljusterare. 
 Christine Svanholm 
 
§ 536 Godkännande av föregående mötes protokoll (inkl extrainsatt möte) 
 Protokollen godkänns 
  
 
§ 537 Genomgång av rapporter från verksamheten: 

- Ungdomssektion 
Diskussion med US om framtiden och hur verksamheten ska utformas samt 
vilket stöd de behöver. Många faller för åldersstrecket och/eller har andra saker 
som gör att de signalerar att de inte vill eller kan fortsätta till hösten.  

- Verksamhetschef, inklusive rapport från tävlingssektion 
Diskussion om punkter i verksamhetens rapport.  
Funkisridningen kommer att startas upp igen under nästa vecka enligt dagens 
plan.  
Vi har ett behov av personal och rekrytering pågår.  
Zafira är fortfarande till salu och spekulanter finns. 
Sommarläger och kurser kommer att genomföras om inte coronaläget gör det 
omöjligt. 
 
 



§ 538  Anläggningen 
- Bevattningssystem behövs i stora paddocken då det kräver mycket 

personalresurser att vattna manuellt. Olika lösningar diskuteras. 
BESLUT: Vattentank kan inköpas till en kostnad om max 40 000 kr. 

- Ny flis behövs i paddockarna till en kostnad av 43500 kr inkl. arbete. Ev. 
behövs det även lasras till en kostnad av 7000 kr. Alla priser + moms. 
BESLUT: Ny flis till 2 paddockar samt lasring till en kostnad om 50500 
kr+moms. 

- Vi diskuterar formerna för vår dialog med kommunen och beslutar att 
föreningen bjuder in kommunen för dialog kring detta. 
 

 
§ 539 Kassören redovisar resultat och likviditet. 

- Ekonomin ser i dagsläget bra ut. Budgetar för olika scenarion finns för det fall 
vi ex. behöver stänga ridskolan på kort eller lång sikt pga corona. 

- Styrelsen beslutar om utbetalning av övertidstimmar till en anställd. 
 
§ 540 Övriga frågor 

- Det informeras om våra nya ”gratis-licenser” som gör att vi slipper betala för 
Microsoft. En besparing på ca 8000 kr per år. 

- Vi har fått en fråga från Grevagården om att de vill förlägga en dressyrtävling 
samma helg som våra grand prix tävlingar. Vi kollar om det finns några 
förutsättningar för samarbete annars kommer vi att säga nej. 
 

§ 541 Nästa möte är den 18 maj 2020 kl. 18.00. 
 
§ 542 Mötet avslutas. 
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