Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 15/2 2021
Närvarande: Anna Hannell, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn Christiansen,
Louise Lind Paris, Malin Agerforz, Maria Ekblad, Viktoria Eriksson
Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander

§ 613

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

§ 614

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes med två tillägg under övriga punkter gällande årsmötet samt
en digital föreläsning för våra tävlingsryttare.

§ 615

Protokolljustering
Maria Ekblad utses att justera dagens protokoll.

§616

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

§617

Rapporter från verksamheten
Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet.
Ungdomssektion: Årsberättelsen från KUSE finns på hemsidan så att kan läsa innan
årsmötet. Några av de nya medlemmarna i KUSE har presenterats via sociala medier.
Verksamhet: Vi har köpt en häst, Prins Oskar of Sweden, val 5 år. Just nu har vi full
trupp med hästar och ponnyer men alla hästar är inte med i verksamheten fullt ut.
Vissa börjar bli gamla och ska trappa ner och vissa är unga eller nya och är inte fullt
inskolade ännu. Vi beslutar att verksamhetschefen har befogenhet att köpa hästar för
350 000 kr även under 2021. Detta då vi har en hel del hästar som det snart är dags att
pensionera.
Personal: Personalen sponsrades med en fotografering av Natalie Greppi. Tanken är
att det ska finnas porträtt på personalen i entrén när renoveringen är färdig.

Arbetsmiljö: Elskottkärran som köptes in är mycket uppskattad av personalen och de
upplever att arbetet avlastas. Vi beslutar att köpa in en till.
Tävlingssektion: Vi har åter igen arrangerat öppen bana som varit välbesökta och
uppskattade. Just nu håller Caroline med flera på för fullt med förberedelserna inför
Grand Prix tävlingen som är V.8. Vi har fått frågan om att köpa in fler högtalare då man
inte hör på framhoppningen vems tur det är i och med att vi flyttade ingången till DS
förra året. Det har också inkommit önskemål om att sätta upp en skärm så att man kan
följa tävlingen via den på framhoppningen/framridningen. Vi beslutar att köpa in 4 st
nya högtalare då man måste kunna höra vad som händer och vems tur det är. 2 st till
innergården och 2 st nya till DS-hallen där framhoppningen är. Johan tar ansvar för att
få hem dessa. Vi kommer också behöva ha detta fungerande under fler tävlingar under
året. Vad gäller att sätta upp skärmar för att kunna följa tv-sändningen så är vi
generellt för detta men just nu vill vi inte sätta upp en skärm och riskera att det bildas
en plats där man stannar och tittar på tävlingen i och med restriktionerna gällande
Covid-19.

§ 618

Anläggningen
Kommunen har reparerat fönsterblecken på fasaden som de tror är anledningen till att
det läcker in vatten och därav blivit ett mögelangrepp. De väntar nu regn för att se om
de hittat problemet så att det kan fortsätta sin renovering.
Det har frusit i vattenledningarna i stall ovan och nedan. Kommunen dömde ut
befintliga vattenrör och har påbörjat installation av nya vattenledningar med
värmekablar så att det inte ska frysa. De har även installerat ett element i ponnystallet
för att undvika att det fryser där.
Det planeras en Coronaanpassad fixardag den 20 februari.

§ 619

Resultat och likviditet
Årsbokslutet är klart och ligger på hemsidan så att alla hinner läsa innan årsmötet.

§ 620

Övriga frågor
Årsmöte- kommer att ske via TEAMS, inbjudningar har gått ut till våra medlemmar via
mail där man får anmäla sig så att man får en länk. Vi kommer öppna mötet 30 min
innan utsatt tid så att man kan logga in och se att sitt ljud etc fungerar. Några av
medlemmarna i befintlig styrelse kommer vara på plats på KRK och några sitter
hemma.
Digital föreläsning- Vi har fått önskemål av våra tävlingsryttare att han någon
föreläsning gällande mental träning. Ingela håller på att kolla upp detta och se om vi
kan hitta något som skulle passa. Lollo ser över om det är möjligt att få hjälp av SISU
för att bekosta en sådan föreläsning.

§ 621

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet på söndag den 21 februari 2021 kl 16.00

§ 612

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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