Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 16/3 2020
Närvarande: Anna Hannell, Maria Ekblad, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm (inte
närvarande vid beslut om rekrytering av verksamhetschef pga sjuk häst i stallet), Linn Christiansen,
Louise Lind Paris (inte närvarande vid beslut om rekrytering av verksamhetschef)
Ej närvarande: Paul Åhlander, Magnus Elofsson, Viktoria Eriksson

§ 523 Mötet öppnas
Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat.

§ 524 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§ 525 Protokolljustering
Maria Ekblad utses att justera dagens protokoll

§526 Föregående mötes protokoll och protokoll från konstituerande möte
Föregående mötesprotokoll samt protokoll från konstituerade möte godkännes.

§527 Rapporter
Ungdomssektion: Inget att rapportera från KUSE. Samtal pågår med Louise Lind Paris om en ev.
omorganisation i KUSE.
Tävlingssektion: Kungsbacka Grand Prix har genomförts och var väldigt lyckad och vi fick mycket
beröm för genomförandet. Styrelsen beslutar att tävlingssektionen ska få fika vid sina möten på
klubbens bekostnad. Linn Christiansen ansvarar för att meddela cafépersonalen hur mycket fika som
behövs till varje möte.
Personal: Det finns annons ute gällande rekrytering av ridlärare. Behov finns egentligen av att
anställa två ridlärare. Styrelsen ger Louise Lind Paris i uppdrag att öka Rebeckas tjänst med anledning
av att Rebecka blir skyddsombud.
All personal samt styrelse ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret för Louise Lind Paris. Louise Lind
Paris visar registerutdrag för Anna Hannell. Gäller alla som är 18 år.
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Hästar: Det är ett par hästar inköpta till ridskolan. Zafira kommer inte kunna gå i verksamheten och
ska säljas som avelssto.

§ 528 Anläggningen
Höhäck: Styrelsen beslutar att köpa in en höhäck till lösdriften. Kommunen har inte återkommit
gällande detta då de har en intern utredning. Vi bedömer att vi inte kan avvakta längre.
Vatten: Vattnet i lösdriften räcker inte. Detta måste åtgärdas. Intern utredning pågår hos
kommunen.
Vi känner ett behov av att få till ett möte med kommunen gällande skötsel av anläggningen och
pågående arbeten för att få igång ett bättre samarbete i dessa frågor. Louise Lind Paris och Anna
Hannell ansvarar för detta. Akuta frågor att diskutera är gödselplattan, lösdriften (höhäck och
vatten).

§ 529 Resultat och likviditet
Likviditeten är god. Inget övrigt att rapportera m a av att kassören inte närvarar vid dagens möte.

§ 530 Övriga frågor
Sammanträdesplan för styrelsemöten inkl årsmöte 2021:
Styrelsen beslutar om sammanträdesplan för 2020 års styrelsemöten samt 2021 års årsmöte enligt
bilaga.
Sponsring och Marknadsföring:
Louise Lind Paris har satt ihop en grupp som kommer arbeta med sponsring och marknadsfrågor.
Mer info om detta vid nästa styrelsemöte.
Trygghetsteam:
Maria Ekblad utses till ansvarig för upprättande av ett Trygghetsteam i föreningen. Maria Ekblad och
Louise Lind Paris diskuterar vidare vilka övriga personer som bör ingå i Trygghetsteamet.
Transport /körkort:
Klubben har en transport som används vid behov och hyrs ut. Personalen har i dagsläget problem då
merparten inte får köra transporten med sina bilar och körkort. Bengtssons trafikskola har gått med
på att sponsra klubben med en kurs för två anställda som kan ta utökat körkort, B96, nu i vår.
Klubben får även låna Bengtssons trafikskolas ekipage vid uppkörningen. Till hösten ska övriga som
har behov av att köra ridskolans hästar få samma möjlighet till vidareutbildning. Styrelsen beslutar
att klubben ska stå för uppkörningskostnaden för två stycken i personalen som är 800 kr/st. Personal
som erhåller nya körkort på det här sättet ska godta att använda sina egna privata bilar som dragbilar
om ridskolans hästar behöver transporteras. Louise Lind Paris och Rebecca Olsson tar körkort nu i
vår.
Rekrytering Verksamhetschef:
Styrelsen beslutar att ge Anna Hannell i uppdrag att genomföra MBL-förhandling i avsikt att
tillsvidare anställa Louise Lind Paris som verksamhetschef för klubben.
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§ 531 Nästa möte
Nästa möte är den 20 april 2020 kl. 18.00.

§ 532 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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