
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 2 februari 2022 via Teams 

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Christine Svanholm 
Viktoria Eriksson 
Anna Hanell 
Johan Gertsson 
Maria Ekblad 
Lollo Paris adj. 
Helena Heuman Gäst 
Ej närvarande 
Peter Liljedorff  
 
 
 
§ 1  Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§2 Till att föra dagens protokoll utses Ingela Hjält 
 
§3  Mötet godkände den i förväg utsända dagordningen. 
 
§ 4 Till att justera dagens protokoll utses jämte ordförande även Fredrik Kollberg 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna 
 
§ 6 Rapporter 

-Verksamhetsrapporten som är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen.  
-Vch informerar att en provanställning bland personalen som snart kommer att gå 
över till en fast anställning 
-Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider. Byggarna håller på att 
bygga upp igen efter saneringen som skett. Köket har blivit lite försenat.  
-Fredrik Göst får i uppdrag att vara behjälplig till att hitta en lösning för en ridhusharv. 
Reparera den vi har eller om det behövs investera i en ny.  
-Johan får i uppdrag att se över ljudsystemet frö framtiden. Vi kommer inte hinna byta 
alla högtalare till vår GP v 10 utan vi hoppas ha en fungerande lösning till hösten.  
-Ordf rapporterar från de samtal han har haft med Kungsbacka kommun gällande 
bland annat bevattningssystemet vi vill installera på anläggningen. Kommunen vill höja 
hyran ifall vi vill investera i ett bevattningssystem. Detta då kommunen är 
underhållsansvariga. Ev gör vi en klausul där vi sköter underhållet för ett ev 
bevattningssystem 
-Ordf. Rapporterar från stormöte med Hallands ridsportsförbund där de informerade 
om Safe Sport Sweden som verkar över hela Sverige för att våra medlemmar ska känna 
sig trygga.  

  



§ 7 Gothenburg Horse Show 
 Vi har åtagit oss att arrangera de nationella finalerna från GHS i samband med vår GP v 

10. Arbetet pågår för fullt.  
 

§ 8 Årsmöte 2022 
 - Vi har innan mötet fått utkast rörande Verksamhetsrapporter för 2021 och 

Verksamhetsplanen för 2022 till årsmötet 
 - Vi går igenom budget och utfall med Helena Heuman och får förklarat för oss vissa 

poster som avviker mer än andra i budgeten. En del poster har minskat och det beror 
till största delen pga covid. SM gjorde också att andra intäkter ökat och vissa poster 
har rapporterats på annat sätt tidigare.  

 - Vi beslutar att enhälligt ställa oss bakom utfallet av budget, årsredovisningen och   
resultat och balansräkningen som presenterats för oss.  
- Förslag till årsavgift 2023 är att den ska vara oförändrad  

- Förslag till sektioner för 2022 Ungdomssektion, tävlingssektion 

 
§ 9 Tillkommande frågor 
 Inga tillkommande frågor.  
 
§ 12 Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat. 
 Nästa styrelse- och budgetmöte hålls den 8/3 kl 18.00 på KRK 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 7/2 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Ingela Hjält    Fredrik Kollberg 
 
 
 


