Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 18/5 2020
Närvarande: Anna Hannell, Maria Ekblad, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn
Christiansen, Louise Lind Paris, Viktoria Eriksson, Paul Åhlander samt Caroline Johansson ca 1 timme.
Ej närvarande: Magnus Elofsson, Malin Agerforz

§ 533 Mötet öppnas
Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat.

§ 534 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§ 535 Protokolljustering
Linn Christiansen utses att justera dagens protokoll

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

§537 Rapporter
Tävlingssektion: Caroline som är tävlingsansvarig på Kungsbacka ridklubb var med på mötet och
presenterade hösten plan för sökta tävlingar. I och med Corona så är det mycket som har blivit
inställt. Nästa tävling är v 32 häst hoppning och därefter så har vi v33 planerat en Grand Prix dressyr.
Vi inväntar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Ridsportförbundet gällande direktiv
för kommande tävlingar.
Det finns en önskan om att få söka Ponny-SM inomhus för 2021. Tävlingen går alltid under v44 vilket
innebär att vi inte kommer att kunna erbjudan ridläger i vanlig ordning i så fall. Efter att ha fått se
preliminärt ekonomiskt underlag gällande SM så har vi beslutat att vi ska söka om att få arrangera
ponny SM 2021.
Vi beslutar att Caroline och Lollo synkar tävlingssäsongen och ridskolans planering så att det fungerar
tillsammans innan vi skickar in ansökningarna för övriga tävlingar som gäller säsongen 2021. Lollo
som är verksamhetsansvarig och har det övergripande ansvaret för anläggningen ska också få
tävlingssektionens protokoll till sig efter tävlingssektionens möten.
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Diskussion har förts huruvida vi skulle kunna ha ett slutet medlemsforum för Kungsbacka Ridklubbs
medlemmar där info rörande medlemmarna kan skickas. Syftet med det är att nå fler och kunna få ut
information mellan förening och medlemmarna. Det diskuteras hur detta ska skötas med att lägga till
och ta bort medlemmar och har alla tillgång till tex Facebook. Alternativ är att använda mailen till
vårt medlemsregister och vår officiella Facebook sida.
Tävlingssektionen efterfrågar en arbetsbeskrivning från styrelsen gällande Tävlingssektionens
uppdrag. Caroline får i uppdrag att skriva en arbetsbeskrivning som sedan ska tas upp i Styrelsen för
godkännande.
Med uteblivna tävlingar så har vi istället ordnat tre omgångar av öppen bana (hoppning) som varit
mycket lyckosamt. Frågan har kommit upp om vi kan ge våra egna medlemmar förtur till tiderna som
finns på öppen bana. Caroline har det med sig till nästa omgång.
Personal: Det finns annons ute gällande rekrytering av Ridskoleansvarig. Det har inkommit flera
intressanta sökande och intervjuer sker löpande. Ansökningstiden går ut 1 juni.
Ungdomssektion: Inget att rapportera från KUSE. Samtal pågår med Louise Lind Paris om en ev.
omorganisation i KUSE.

§ 538 Anläggningen
Bevattning i stora paddocken
Vi beslutar att Paul och Lollo köper in sprinklers till paddocken då det är det systemet som fungerar
bäst till vardags för personalen. Johan kollar om han hittar en vattentank som kan passa vårt behov
vid bevattning av paddock vid tävling.
Öppningsbara boxgaller
Vi kommer f.n inte att sätta in öppningsbara boxgaller i privat stallet. Vill man ändå göra detta så får
man bekosta det själv. Denna kostnad kommer man inte kunna få tillbaka utav ridklubben. Innan
något görs så ska det stämmas av med Lollo som är verksamhetschef och få det godkänt. Hon har
kontakt med smeden som ska användas för detta om det är aktuellt.
Traktorn
Vi har fått en offert på 11000 kr gällande service på traktorn. Vi beslutar att den ska genomföras.
Sargen i stora ridhuset
Vi har fått ett prov på återvunnen plast att klä sargen med. Den finns uppe i stora ridhuset. Offerten
är på 35000 kr för att klä sargen i plast. Underlaget under behöver i så fall repareras. Kommunen gör
en mögelundersökning på sargen. Vi inväntar svar från den.
Mötet med kommunen är bokat och där behöver vi stämma av frågorna gällande anläggningen.
Vatten, gödselplattan och dyl. Louise Lind Paris och Anna Hannell ansvarar för detta.

§ 539 Resultat och likviditet
Vi har ett resultattapp på ca 250 000 kr på likvida medel pga Corona. Vi har sökt bidrag per anställd
för totalt ca 120 000 kr. Vi kommer även söka hyresreducering från kommunen för resterande av
2020.
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§ 540 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 541 Nästa möte
Nästa möte är den 15 juni 2020 kl 18,00

§ 542 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid Protokollet

Ordförande

Justeras

Ingela Hjält

Anna Hannell

Linn Christiansen
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