
Protokoll styrelsemöte Kungsbacka ridklubb 210817 

 

1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns  

2. Val av protokollförare 

Maria Ekblad utses att föra protokollet 

3. Senaste protokollet 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna 

4. Val av ledamot att justera protokollet 

Ingela Hjält justerar dagens protokoll 

5. Ekonomisk rapport 

- Rapporten ser vid första anblicken bra ut men eftersom den kom ut sent skjuter vi på den 

vidare analysen till nästa möte och bjuder in Helena Heuman till mötet. 

- Vi planerar att ta en diskussion med kommunen längre fram ang nedsättning av hyra med 

anledning av bygget. 

6. Verksamhetsrapport 

- Verksamhetsrapporten är utskickad och inga vidare frågor finns kring denna.  

- Vi diskuterar om den stora dressyrtävlingen ligger bra i slutet av sommaren och tycker nog 

att vi bör göra ett försök att flytta den för framtida år. 

7. Rapport från vattengruppen 

- Efter en hel del testande verkar det som att vi ha hittat en lösning som fungerar för att få 

vatten från sjön. Det som saknas nu är dragning av el som bör ske under vintern för att ha 

allt klart inför nästa år.  

- Vi har en ny vattentank som dras med traktorn. Vi behöver justera spridarbalken för 

optimalt vattenflöde. Ev. kan en spridartallrik köpas från Svesgård för en mindre summa.  

- Plattor för nya vattenkar är gjutna i lösdriften och nya kar är beställda. 

- Vi är överens om att bästa tidpunkten för de grävarbeten som behövs för el och vatten till 

paddocken bör göras under hösten, men efter SM, om möjligt. 

8. Inköp av sadlar 

Beslut om inköp av 5 st sadlar till en kostnad av 75 000 kronor.  

9. Projektledare SM 

Vi beslutar att vi vill ha en projektledare till SM. Budgeten för det ska läggas i SM-budgeten 

10. Stående punkt – SM 

- Vi ber CJ Elofsson svara på det mail som inkommit till styrelsen ang placeringen av boxar 

i paddocken vid SM. 

- Teknikgruppen med Johan Gertsson som sammankallande får i uppdrag att till nästa 

styrelsemöte komma med ett förslag på tekniklösning (ljud och bild) som passar våra 

behov. 

11. Strategimöte Varberg 

Lunch – lunch lördag – söndag v 37 i Varberg. Planeringsmöte med SISU samt klubben 

kommer att äga rum inom kort. Syftet med mötet är att arbeta med att tydliggöra 

beslutstablån samt att arbeta med vår vision. 

12. Ev. tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 

13. Personalärende 

- Beslut tas om att reglera övertidstimmar som byggts på för en anställd. Det kommer även 

att tas fram en långsiktig plan för att undvika att samma situation uppstår igen. 

- Förslag om att erbjuda Anna Felé träningstimmar på klubben istället för Sofia Björserud 

som kommer att gå på föräldraledighet. 

14. Tid för nästa styrelsemöte 

14 september kl 18.00 på klubben. 


