Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 16/11 2020
Närvarande: Anna Hannell, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn Christiansen,
Louise Lind Paris, Viktoria Eriksson
Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander, Maria Ekblad, Malin Agerforz

§ 583

Mötet öppnas
Ordförande Anna Hannell förklarar mötet öppnat.

§ 584

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§ 585

Protokolljustering
Johan Gertsson utses att justera dagens protokoll

§586

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

§587

Rapporter från verksamheten
Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet. Där fanns frågor gällande
Klubbmästerskap, Öppen bana samt Personal och storlek på ny tjänst.
Tävlingssektion: Vi kommer att ställa in KM i hoppning och dressyr i och med de nya
restriktionerna för Covid-19. Förhoppningen är att det går att genomföra längre fram.
Det har gått ut en enkät till att licensierade ryttare i klubben från tävlingssektionen. I
övrigt är all tävlingsverksamhet inställd just nu. Unghästtävlingen som skulle vara v.46
blev inställd pga restriktionerna kring Covid-19. Istället genomfördes en öppen bana.
Beslutet kring detta evenemang blev med kort varsel och personalen gjorde vad de
kunde för att fylla platserna på kort tid. Detta har medfört ett missnöje hos
medlemmar som inte fått information kring detta. Lollo svarar på frågorna kring detta.
Ungdomssektion: Arbetet med att värva personer till en ungdomsstyrelse pågår.
Verksamhet: Planerar att starta frukostgrupp på ridskolan med 6 st i varje grupp och
11 tillfällen per kurs. Det betyder att det kan vara 2 separata kurser per termin och

eleverna på dessa behöver inte binda upp sig hela terminen. I övrigt avvaktar
ridskoleverksamheten om det kommer några nya restriktioner från Ridsportförbundet.
Det har redan gjorts en hel del justeringar för att anpassa verksamheten gällande de
råd som varit.
Vi har en häst på prov som eventuellt ska få vara kvar. Ska stämma av detta med
Christine som är veterinär. Amber och Zäta är lite bättre och man hoppas att dom kan
ingå i verksamheten snart igen.
Personal: Vi söker ny ridlärare på deltid, ansökningstiden går ut den 7/12. Intervjuer är
planerade.

§ 588

Anläggningen
Belysningen i DS-hallen är bytt. Kommunen har ett Miljöenergiprojekt som gör att vi
troligtvis även kommer att få byta alla armaturer även i lilla manegen innan året är
slut. Gällande akustiken i manegerna så är den alldeles för hög då mätning gjorts.
Ljuden klingar inte av tillräckligt fort. Utredningen skickas till kommunen.
Vi har haft en eldriven skottkärra på prov. Den har uppskattats av personalen men de
vill vänta på den uppdaterade versionen med bättre tippfunktion.
Ett första möte gällande projekt tävlingsstallar har varit. Företaget Borga ska komma
med offert.
Hyreskontrakten för de inackorderade på anläggningen kommer att justeras och det
ska vara klart innan 1 december så att alla får ta del av det i god tid innan det börjar
gälla.

§ 549

Resultat och likviditet
Det ser bättre ut än förväntat i och med inställda tävlingar och anpassningar för
Covid-19. Vi har gått igenom och justerat 2021 års budget.

§ 550

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 551

Nästa möte
Nästa möte är den 14 december 2020 kl 18,00

§ 552

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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