Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 14/12 2020
Närvarande: Anna Hannell, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn Christiansen,
Louise Lind Paris, Viktoria Eriksson, Malin Agerforz
Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander, Maria Ekblad,

§ 593

Mötet öppnas
Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat. Mötet hålls digitalt via TEAMS

§ 594

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§ 595

Protokolljustering
Christine Svanholm utses att justera dagens protokoll

§596

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes. Inga synpunkter har inkommit från de
ledamöter som inte är närvarande.

§597

Rapporter från verksamheten
Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet.
Ungdomssektion: Det upplevs som svårt att arbeta med ungdomssektionen nu i dessa
tider med Covid. Vi kan inte anordna aktiviteter eller träffar. Ett digitalt möte via
TEAMS är planerat. Arbetet med att få ihop en styrelse till KUSE prioriteras.
Verksamhet: Alla ridskolegrupper minskas till 8 elever / grupp för VT-21. Det blir också
tre nya grupper på tis, ons och fredagar. Detta sker dels pga restriktionerna för Covid
men tanken har funnits tidigare också för att skapa mer kvalité på lektionerna. Till följd
av detta blir lektionerna också något dyrare per gång.
Personal: Det har lite ansträngt en period med mycket personal sjuk. Caroline (tävling)
och Sofia (café) har stöttat upp i stall och maneger. Så länge Caféet är stängt så har
Sofia andra arbetsuppgifter. Ridlärartjänsten som varit utannonserad är ännu ej
tillsatt. Det har varit ett tidskrävande arbete och vi ska se över om vi kan laborera lite
med nuvarande tjänster för att täcka upp behovet just nu. Vi har en konsult som också

kan stötta upp. Vi har fört medarbetarsamtal med Lollo som är verksamhetschef och vi
beslutar att justera verksamhetschefens lön enligt särskilt dokument. Beslutet som
tagits innan att verksamhetschefen ska gå kursen Affärsskolan från Ridsportsförbundet
ligger kvar och Lollo ska gå så snart tillfälle ges.
En del i personalen har haft kurs i akutsjukvård till häst. Den var väldigt uppskattad.
Rebecka har undersökt möjligheten till att ta röjsågskort och det finns en lämplig kurs i
april, kostnad 4100 kr. Vi beslutar att hon får gå den kursen.
Tävlingssektion: Inbjudan till 2021 års kick off har gått ut. Vi tycker att det är viktigt att
man är tydlig med att anmälan är bindande och att man själv får hitta en ersättare om
man inte kan vara med. Dressyren är först ut v 3, veckan därefter är det hoppning. Vi
beslutar att vi kommer att subventionera kick offen likt föregående år, dvs klubben
står för halva träningskostnaden. Gällande tävlingar i början av nästa år så tror vi,
under förutsättning att inga nya restriktioner tillkommer, att vi kommer kunna ha
tävlingar. Förbundet vill att vi genomför vår stora Grand Prix i hoppning som är v 8.
Tävlingen kommer rikta sig, enligt riktlinjerna, till elitryttarna och yrkesverksamma.
Viktigt att tävlingsledarna känner att de kan genomföra tävlingen smittsäkert och ändå
få ekonomi i arrangemanget. Styrelsen avvaktar och ser vad som händer längre fram.
Vi gick även igenom återkopplingen på enkäten som ska skickas till alla licensierade
ryttare från tävlingssektionen.

§ 598

Anläggningen
Kommunen har gjort en spårmätning på kontorsdelen samt intervjuat personalen
gällande mögel. Vi inväntar svar på detta.
Det är sand påfyllt i lösdriften vilket är bra för hästarna men det har också blivit
jobbigare att mocka för personalen.
Gällande elskottkärran som vi haft få prov så är tippfunktionen fortfarande inte helt
tillfredsställande men det ska försöka justeras. Det finns lite olika leasingförslag på
dessa skottkärror. Vi beslutar att vi även ska prova en billigare variant innan vi
bestämmer något.
Ridslingan på andra sidan vägen ska också skötas av klubben. Ska vi ha underhåll på
denna och sköta om den så finns det förslag om att vi ställer ut ridkort även för
slingan.
Vi kommer ingen vart med vare sig gödselplatta eller vatten till hästarna i lösdriften
just nu. Däremot kommer kommunen göra lite förändringar inför 2022 och
ridklubbarna ska inte klumpas ihop med andra föreningar då både verksamheter och
omkostnader är så olika.

§ 599

Resultat och likviditet
Budgeten för 2021 är uppdaterad och vi kommer även göra en skuggbudget för hur
det ser ut om vi inte kommer kunna genomföra tävlingar och andra aktiviteter.

§ 600

Övriga frågor
Vi har fått in en fråga gällande vårt eventuella kösystem till privatstallet. Lollo svarar
vederbörande då vi inte har en regelrätt kölista utan en intresselista. Klubben vill också
lämna förtur till elever på ridskolan som skaffar sin första häst och behöver lite extra
stöttning. Önskemål om att förtydliga detta på hemsidan så att det blir transparant för
alla intresserade.
Vi kommer även att sätta upp kameraövervakning i privat stallet då det har försvunnit
saker och foder har blandats ihop. Vi vill att alla ska känna sig trygga i stallet och få
bukt med problemet.

§ 601

Nästa möte
Nästa möte är den 18 januari 2021 kl. 18.00 och kommer ske digitalt via TEAMS

§ 602

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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