Protokoll från möte med styrelsen för Kungsbacka Ridklubb den
17 augusti 2020
Närvarande: Anna Hannell (ordförande och sekreterare), Maria Ekblad, Johan Gertsson, Linn
Christiansen, Louise Lind Paris
Ej närvarande: Ingela Hjält, Christine Svanholm, Viktoria Eriksson, Malin Agerforz,
Magnus Elofsson och Paul Åhlander
§ 553

Mötet öppnas.
Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat och åtar sig att föra protokollet.

§ 554

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkännes.

§ 555

Val av protokolljusterare.
Johan Gertsson utses att justera dagens protokoll.

§ 556

Godkännande av föregående mötes protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkännes. Johan Gertsson åtar sig att publicera det på
hemsidan.

§ 557

Genomgång av rapporter från verksamheten
Ungdomssektion; Lollo Lind Paris informerar om att hon har hittat en tjej som är
intresserad av att bli ordförande i KUSE. Hon heter Sara Ekstrand och är
ledstjärna. Lollo Lind Paris och Malin Agerforz ska ha ett möte med Sara Ekstrand
och Malin Agerforz har lovat att assistera KUSE året ut.
Verksamhetschef, inklusive rapport från tävlingssektion; Lollo Lind Paris
uppdaterar de närvarande muntligen om läget.

Personal: Elisabeth Palmersson har sagt upp sin anställning per den 30 september.
Hon har sagt sig vara intresserad av att arbeta som konsult en eller två kvällar i
veckan. De närvarande är överens om att i första hand försöka hitta en ersättare då
behov finns av fler anställda på anläggningen även dagtid. Lollo Lind Paris
undersöker om det finns någon intresserad via kontakter och annonserar annars ut
tjänsten.
Lottie, Otto och Milano har kontrollerats av veterinär i helgen. Lottie är bättre,
men behöver vila den här terminen. Otto bedöms inte vara smärtpåverkad om han
inte rids men har en tydlig skada i hals och rygg vilket påverkar hans stabilitet i
bakbenen. Otto kan vara sällskapshäst så Lollo Lind Paris får uppdraget att hitta ett
lämpligt hem till honom. Klubben ska dock fortsätta att äga honom för att undvika
att han säljs vidare som ridhäst. Milano är fortfarande halt och han bedöms inte
kunna fungera som sällskapshäst utan måste tas bort.
Ridskolan behöver köpa minst en ponny och en häst, men det är svårt att hitta bra
hästar f n. Lollo Lind Paris söker via kontakter och kända försäljningsstall.
Hopptävling och dressyrtävling har hållits i augusti med gott resultat.
Lollo Lind Paris får i uppdrag att skapa en projektgrupp som ska utreda frågan om
klubben ska bygga ett tävlingsstall.
Bevattningen av paddocken har fortfarande inte fått någon lösning. De
vattenkanoner som har testats har inte fungerat på anläggningens vattentryck.
Rebecca har varit vid sjön tillsammans med personal från Hällesåker slamsugning
för att försöka få ett bra tryck i vattenledningen, men det har visat sig att det saknas
en kista runt insuget till slangen vilket gör att växter och slam från sjön sugs in i
slangen. Det bör byggas en ny kista så att sjön kan användas för bevattning till
nästa utomhussäsong. Vattenkanoner och någon form av släp med bevattning
måste köpas in till nästa säsong.
Lollo Lind Paris tar ny kontakt med Mats Porsgårn om påfyllnad av träflis ute.
§ 558

Anläggningen
Kommunen har lämnat besked om att nederdelen av sargen i stora ridhuset
kommer att bytas i början av 2021. I övrigt kommer bara trasiga plankor att bytas
ut. Lollo Lind Paris kontaktar kommunen igen för att efterfråga resultatet av
mögelprover som togs i våras. Därefter får vi besluta om åtgärder. De närvarande
anser att vi bör överväga att bekosta en mer omfattande renovering av sargen så att
det blir fint till SM i november 2021. Lollo Lind Paris kontaktar Johnny Dennhed
för att efterfråga en offert på de plastskivor som han har lämnat som förslag.
Ambulansvägen in till klubben har fått sättningar och behöver åtgärdas. Lollo Lind
Paris har felanmält den till kommunen. Detsamma gäller sargen i DS. Under
helgens dressyrtävling var det en häst som trampade in i den och den är helt rutten
på vissa ställen.

§ 559

Ekonomi

Lollo Lind Paris redovisar att ekonomin ser bra ut. Sparkontot har inte behövt
användas under sommaren och nu har höstens ridavgifter m.m. börjat betalats.
§ 560

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 561

Nästa möte
Den 21 september 2020 kl. 18.00.

§ 562

Mötet avslutas.
Mötet förklaras avslutat.

Ordförande och sekreterare

Justeras

Anna Hannell

Johan Gertsson

