
 

 

 

 

 

Protokoll möte styrelsen i Kungsbacka ridklubb 19/10 2020 
 

Närvarande: Anna Hannell, Maria Ekblad, Johan Gertsson, Malin Agerforz, Louise Lind Paris 

Närvarande per telefon under beslut nedan: Linn Christiansen, Christine Svanholm 

Ej närvarande: Paul Åhlander, Magnus Elofsson, Viktoria Eriksson, Ingela Hjält 

  

§ 573 Mötet öppnas. Anna Hannell åtar sig att föra protokollet. 

 

§ 574 Dagordningen godkänns med tillägg av de frågor som framgår nedan under övriga 

frågor.  

 

§ 575 Johan Gertsson väljs att justera protokollet. 

 

§ 576 Föregående mötes protokoll godkännes. Inga synpunkter har inkommit från de 

ledamöter som inte är närvarande. 

 

§ 577 Genomgång av rapporter från verksamheten: 

- Ungdomssektion; Arbetet med att forma den nya KUSE-styrelsen pågår. Sara 
ska gå ungdomsledarkurs. Malin är kvar och stöttar verksamheten. Samarbete 
med Råda ridklubb har inletts. 

- Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet. Inga frågor på 
rapporten. Styrelsen beslutar att höja anslaget för personalkläder till maximalt 
30 000 kr. Behov finns av att köpa såväl jackor som skor och Lollo förhandlar 
med Uhip om pris.   
 

 

 

 



 

 

§ 578  Anläggningen 

Det är oroande att mögelhalten är hög i stora manegen och särskilt i den del som 

vetter mot kontoret. Lollo fortsätter diskussionerna med kommunen om mätningar 

och eventuell sanering.  

Vi diskuterar möjligheten att byta fyrhjulingarna mot ett fordon som bättre möter 

personalens önskemål och behov. Johan åtar sig att undersöka marknaden för bättre 

anpassade fordon. Lollo undersöker möjligheten att prova en el-skottkärra som skulle 

kunna vara ett bra komplement för mockning, fodring av inackorderingarna och 

mockning i stora manegen. 

 

§ 579 Resultat och likviditet. Ekonomin ser bra ut. Resultatet för året ser just nu bättre ut än 

vad vi tidigare förväntade oss pga. inställda tävlingar och anpassningar m a a Corona.  

 

§ 580 Övriga frågor 

 Styrelsen beslutar att: 

- Anta Kommunikationspolicy och grafisk profil för KRK, se bilaga till 
protokollet. 

- Att uppdra åt sponsorgruppen att ta fram ett förslag till särskild 
evenemangsprofil för ponny-SM 2021. Förslaget ska sedan tillställas styrelsen 
för beslut.   

- Dag för årsmöte den 21 februari 2021 kl. 15.00.  
 

§ 581 Nästa möte är den 16 november 2020 kl. 18.00. 

 

§ 582 Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

Ordförande och protokollförare  Justering    

 

 

Anna Hannell   Johan Gertsson 

 

 

 


