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Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 15/6 2020 
 

Närvarande: Anna Hannell, Maria Ekblad, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn 

Christiansen, Louise Lind Paris, Viktoria Eriksson, Malin Agerforz.  

Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander 

§ 543 Mötet öppnas 

Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat. 

§ 544 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

§ 545 Protokolljustering 

Christine Svanholm utses att justera dagens protokoll 

§546 Föregående mötes protokoll och protokoll från konstituerande möte 

Föregående mötesprotokoll samt protokoll från konstituerade möte godkännes.  

§547 Rapporter 

Tävlingssektion: Vi har fått besked om att vi antagits som arrangera ponny SM 2021 v.44. 

Förberedelserna är igång! Vi kommer även att arrangera DM i dressyr i höst för ponny.  V.32 har vi 2-

dagars hopptävling höst och v.33 3-dagars dressyrtävling för häst där det stora fokuset ligger på 

kvalet till Live arena och DressagePower Grand Prix Tour.  

Ungdomssektion: Malin Agerforz fortsätter året ut i KUSE för att hjälpa och stötta nya så att det 

kommer igång med ungdomssektionen på ett bra sätt. Svårt att bjuda in till aktiviteter med tanke på 

Corona just nu.  

Verksamhet: Det är ett par hästar som är skadade. Det ser dock ut som att alla hästarna kan följa 

med på sommarbetet v 27. Otto kommer också få gå med. Vi har beslutat att han inte kan gå i 

verksamheten. Efter sommaren kommer vi fatta beslut gällande Otto. Förhoppningen är att han kan 

vara sällskapshäst.  

Personal: Rekryteringen av ridskoleansvarig går framåt och det är två sökande som ska komma och 

göra ridprov och lektionsprov. Lollo och Viktoria har mandat att sköta rekryteringen.  
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§ 548 Anläggningen 

Bevattning i stora paddocken 

Kanonen som vi köpt in för att prova till stora paddocken fungerar inte tillfredsställande. Lollo har 

fått till sig att det beror på att vi har för dåligt tryck från sjön där vi tar vattnet ifrån. Hon kollar med 

brandkåren om de kan hjälpa oss. Får vi det att fungera bra bedöms det att vi kommer behöva totalt 

6 st kanoner.  

Paddocken behöver också lasras. Helst innan hopptävlingen v 32. Lollo stämmer av med Mats.  

Kommunen: Lollo och Anna har haft möte med Peter Svensson och Jessika Vibäck på kommunen. Bra 

möte och det resulterade i en större förståelse för varandra. Det visade sig att våra pågående 

ärenden hos Kommunen inte har haft några ärendenummer vilket medfört att det har varit svårt att 

följa dem. Nu är detta åtgärdat.  Vi har även meddelat Kommunen att vi kommer arrangera SM 2021.  

Hyra för inackorderade i privatstallet: I sommar så har vi ingen service på anläggningen under 4 

veckor. Under 2 av dessa 4 veckor är anläggningen dessutom helt stängd då det behöver städas och 

målas om. Frågan har då kommit upp gällande hyran för de inackorderade och vi beslutar att hyran 

under en månad reduceras till 1873 kr. Från vecka 32 gäller ordinarie hyra igen.  Eventuellt ser vi över 

våra hyresavtal till 2021 och uppdaterar avtalen.  

§ 549 Resultat och likviditet   

Kommunen ger oss ingen hyresreduktion. Vi har däremot fått en del av ersättningen som vi sökt i 

bidrag då vi tappat mycket på uteblivna tävlingar.  

Likviditeten är lite sämre än normalt, vilket den brukar vara den här tiden på året. Vi beslutar att 

fattas likviditet så använder vi sparkontot. Då vi inte vet hur Corona påverkar oss till hösten beslutar 

vi att inte ta av krediten om det inte behövs då det ska ses som en kortsiktig lösning.  

§ 540 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 541 Nästa möte 

Nästa möte är den 17 augusti 2020 kl 18,00 

§ 542 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

Vid Protokollet Ordförande  Justeras 

 

 

Ingela Hjält  Anna Hannell  Christine Svanholm 


