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Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 21/9 2020 
 

Närvarande: Anna Hannell, Maria Ekblad, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn Christiansen, Louise 

Lind Paris, Viktoria Eriksson, Malin Agerforz 

Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander, Johan Gertsson 

§ 563 Mötet öppnas 

Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat. 

§ 564 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

§ 565 Protokolljustering 

Viktoria Eriksson utses att justera dagens protokoll 

§566 Föregående mötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte 

Föregående mötesprotokoll samt protokoll från konstituerade möte godkännes.  

§567 Rapporter 

Ungdomssektion: Sara Ekstrand är ny ordförande från årsskiftet i KUSE. Malin Agerforz finns 

tillgänglig för stöttning om det skulle behövas. Ungdomssektionen har tillsammans med Lollo haft en 

träff med Råda Ridklubbs ungdomssektion för att byte erfarenheter och få tips. Alla ungdomar i 

Kungsbacka Ridklubb kommer att tillhöra KUSE. Nu pågår ett arbete att ta fram 5-6 st som kommer 

fungera som en styrelse inom KUSE för att planera och genomföra aktiviteter.  

Tävlingssektion: Sista utomhustävlingen gick onsdag v 36 och nu är tävlingsmaterialet samt displayen 

inflyttad. Vi ber Niklas att kolla om upphängningen av displayen funkar. Vi har också beslutat att se 

vad det kostar att köpa en ny display som är godkänd för större tävlingar. Gör vi inte det så kommer 

vi vid ett par tillfällen att behöva hyra en display och det verkar kosta ungefär som att köpa en då vi 

kommer behöva hyra vid flera tillfällen. Det har varit ett första möte angående GP-tävlingen 2021 

som kommer gå v 8. Övriga tävlingar för VT-21 är planerade och ansökningarna är inskickade. Det har 

också startat en projektgrupp för Ponny-SM v.44 2021.  

Grönt kort kurs kommer att arrangeras samt kort för att ta utökat körkort, B96. Maria Ekblad kollar 

även om vi ska ha ytterligare en tappskokurs då det var väldigt uppskattat.  
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Personal: Vi har en tjänst ute för att anställa en ridlärare.  Elisabeth jobbar vidare som konsult så 

länge. Elin har utökat sina timmar något. 

Det finns önskemål om lite kurser för personalutveckling så som sårvårdskurs för Christine, 

röjsågskurs, hushållsekonomi och affärsskolan. Vi beslutar att Lollo ser över hur det ska genomföras 

och vad det kostar. Kanske kan några få gå kurs i höst och några till våren. Alla överens om att det är 

viktigt med personalutveckling.  

Hästar: Vi har blivit tipsade av både Billdal och Partille ridklubb att köpa ridskolehästar från 

Munsboro på Irland. Vi beslutar att köpa 1 eller 2 st till hösten/våren för att prova. Både Partille och 

Billdal har varit mycket nöjda och köpt hästar därifrån vid flertal tillfällen.  

§ 568 Anläggningen 

Arbetsmiljö: Just nu är inte arbetsmiljön i stora manegen tillfredsställande. Det finns mögel i sargen. 

Vi har fått provsvar från Botaniska som har mätt mögelhalten i luften/sargen. Provsvaren påvisar 

kraftiga halter mögelsvamp av olika slag. Vi har varit tydliga till kommunen med att detta behöver 

åtgärdas. Det är också personal som känner av möglet och mår dåligt av det. Det är inte acceptabelt. 

Kommunen ska återkomma till oss om hur och när renovering av sargen ska ske.  

Övrigt på anläggningen: Vi ska få eluppvärmda vattenkar av kommunen till hästarna i lösdriften.  

Vi har pratat med kommunen angående handikappanpassning av anläggningen. Vi har fått ett ja till 

automatiska dörröppnare till entrén och in till handikapptoaletterna. Vi har även önskat automatiska 

öppnare till caféet och till läktaren men det kommer inte att genomföras nu.  

Personalen jobbar för att skapa en bättre förvaringsyta på anläggningen för hö- och spånbalar. Vi ska 

be Lerbergs Entreprenad om prisförslag för att jämna till marken. Detta för att det inte ska stå så 

långt fram på anläggningen då många frestas med att klättra på balarna.  

 

§ 569 Resultat och likviditet   

5 oktober ska Anna, Lollo, Helena och Beata ha möte för avstämning med den externa revisorn. Vid 

vårt nästa möte för vi nästa rapport. Vi har inte behövt använda vårt sparkapital trots inställda 

tävlingar och dylikt pga Corona.  

§ 570 Övriga frågor 

Efter att en fråga från en inackorderad inkommit om användningen av stallet på sommaren 

diskuterar Styrelsen om kallhyran för juli månad ska sättas ned ytterligare. Styrelsen beslutar att inte 

sätta ned kallhyran ytterligare men kommer överens om att avtalen behöver ses över så att det 

tydligt framgår att anläggningen är stängd under sommaren. 

Finns önskemål att bjuda in en tränare i främst hoppning till våra lite mer rutinerade ryttare, både 

ponny och häst vid ett antal tillfällen. Träningen kommer att hållas i stora manegen och ridskolan får 

dessa gånger flytta till DS-hallen. Det kommer vara olika veckodagar och ungefär en gång i månaden 

så inte samma grupper blir flyttade. Tanken med att vara i stora manegen är också att det blir lättare 

för andra att kunna titta på träningarna och inspireras. 
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§ 571 Nästa möte 

Nästa möte är den 19 oktober 2020 kl 18,00 

§ 572 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

Vid Protokollet Ordförande  Justeras 

 

 

Ingela Hjält  Anna Hannell  Viktoria Eriksson 


