
 

 

 

 

 

 

Protokoll från möte med styrelsen i Kungsbacka ridklubb 18/1 2021 
 

Närvarande: Anna Hannell, Johan Gertsson, Ingela Hjält, Christine Svanholm, Linn Christiansen, 

Louise Lind Paris, Malin Agerforz, Maria Ekblad Gäst: Helena Neuman 

Ej närvarande: Magnus Elofsson, Paul Åhlander, Viktoria Eriksson 

§ 603 Mötet öppnas 

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

§ 604 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

§ 605  Protokolljustering 

Linn Christiansen utses att justera dagens protokoll 

§606  Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkännes. Inga synpunkter har inkommit från de 

ledamöter som inte är närvarande.  

§607  Rapporter från verksamheten 

Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet.  

Ungdomssektion: Innan årsskiftet genomfördes ett möte via TEAMS med några 

stycken. Lollo hade träffen med 3 st för att stötta dem att starta upp KUSE framöver. 

De letar fortfarande efter ett par till till ledningsgruppen för KUSE då de vill vara 5 st. 

Malin Agerforz skriver KUSEs verksamhetsberättelse för 2020.  

Verksamhet: Vi genomförde lite kurser under jullovet. Alla aktiviteter anpassades och 

antalet deltagare drogs ned för att möta Coronakraven. Teorin på ridskolan har skett 

digitalt och varit väldigt uppskattad. Teorin är inspelad så att de som inte kunde 

närvara kan se i efterhand.   

Personal: Tjänsten som legat ute där vi söker personal till ridskolan är vakant. Vi har 

nu löst det med att utöka en del befintliga tjänster. Detta också för att inte eleverna 

ska behöva byta ridlärare mitt i terminen.   



 

 

 

Ponnyn som är köpt från Irland står f.n i karantän och verkar trevlig. Otto har fått 

flyttat hem till Marie tillfälligt som sällskapshäst.  

Arbetsmiljö: Spårmätningen som gjordes gav utslag så kommunen har rivit det mesta, 

personalen har därmed inga kontor kvar. Det var mer mögel än vad man först trodde. 

Personalen har flyttat upp i det stängda caféet samt till sekretariatet. I samband med 

detta så har de som haft ont av möglet innan blivit sämre i och med att det nu är rört i 

mer öppet. Vi beslutar att köpa en laptop till Veronica så att hon kan jobba hemifrån 

när tillfälle ges. På det viset behöver hon inte utsättas mer än nödvändigt för möglet. 

Vi behöver ändå börja byta ut en del elektronik.  

Tävlingssektion: Vi har haft öppen bana som var fullbokad och väldigt uppskattad. 

Kickofferna för både dressyr och hoppning är planerade och kommer vara V.3 och V.4. 

Finns ströplatser kvar.  

Det upplevs som svårt att planera för tävlingarna, ponny V.6 och GP V.8. Det är svårt 

att få klara besked vad som krävs för att det ska genomföras så smittsäkert som 

möjligt. Caroline som är tävlingsledare och tävlingsansvarig har mer info hur det ska gå 

tillväga och vi kan vända oss till henne om vi känner oss osäkra för att få informationen 

som finns. Det är ponny för barn från 2005 och yngre och GP vänder sig till elitryttarna 

och yrkesverksamma ryttare.  

 

§ 608 Anläggningen  

Kommunen fortsätter att mögelsanera som nämns tidigare.  

Personalen har varit på Hammarbergs gård och provat deras elskottkärra som var både 

billigare och upplevdes bättre än den de provade innan. Denna kostar 25000 kr istället 

för 100 000 kr.  Personalen vill gärna köpa två såna. Vi beslutar att vi köper in en 

skottkärra till att börja med. Vi har för avsikt att köpa in ytterligare en om den fungerar 

som tänkt när personalen testat den en lite längre tid.  

Vi behöver nya hinderstöd och skållor till dessa till träningsmaterialet. Lollo tar fram 

underlag för kostnad för detta och återkommer till Styrelsen för beslut.  

Stora manegen görs iordning. Det ska fyllas på fiber och sand. Ev fylls det på lite fiber i 

lilla manegen också då det är mycket sand som rör sig och det blir stora spår efter 

ridlektionerna. Ds-hallen är bra och kommer inte att fyllas på i nuläget.  

Vi har inte haft några tillbud i privat stallet sedan kameran kom upp.  

Det planeras en Coronaanpassad fixardag den 20 februari.   

§ 609  Resultat och likviditet   

Vi gick igenom denna punkten först då Helena Neuman gästar mötet för att gå igenom 

ekonomin med oss. Vi har lite mer plus i vårt resultat än väntat. Detta har berott på att 

vi medvetet varit återhållsam pga osäkerheten för Corona. Osäkerheten kring om vi 

ska ha kunnat ha ridskolan öppen och kunna göra diverse aktiviteter har gjort att vi har 

väntat med vissa åtgärder på anläggningen och dyl. Mer kring detta kommer att 

framgå i förvaltningsberättelsen som görs i ordning till årsmötet.  



 

 

 

Det är Louise Paris och Monika Bengtsson som sköter de flesta av klubbens betalningar 

och gör så med kontrasignering för att göra det säkert för alla. Vi kommer att behöva 

justera behörigheten för utlandsbetalningar i och med att vi planerar för att köpa 

ponnysar från Irland. Vi lämnar dock det till nästa konstituerande möte.  

Det kommer att sökas ytterligare coronabidrag för första kvartalet 2021. Lollo och 

Helena jobbar med det. Vi har en budget för 2021 där vi kan genomföra större delen 

av våra aktiviteter och en budget där vi inte kan genomföra några tävlingar.  

Helena lämnar mötet efter denna genomgång.  

§ 610 Övriga frågor 

Årsmöte- Vi beslutar att hålla årsmötet digitalt. SISU har skickat ut en utbildning kring 

detta så att det blir ett lyckat möte och att stadgar följs. Vi har också gått igenom 

framtida förändringar i föreningens stadgar som skickats ut av förbundet.  

Vi har fått en fråga från Kommunen då en av anläggningens grannar vill dra en 

vattenledning över anläggningen. Vi ska se om vi kan få påverka när det ska ske så det 

inte krockar med något evenemang på anläggningen. Vi behöver också säkerställa 

tillgång till hagarna på ett eller annat sätt under perioden.  

Vi kommer ta fram riktlinjer för vår intresselista gällande boxplatser i privatstallet. 

Anna Hannell ringer och pratar med den som vid flertal tillfällen skickat frågor till oss 

gällande detta.   

§ 611 Nästa möte 

Nästa möte är den 15 februari 2021 kl. 18.00 

§ 612  Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

Vid Protokollet Ordförande  Justeras 

 

Ingela Hjält  Anna Hannell  Linn Christiansen 


