Protokoll fört vid styrelsemöte
Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 4 jan 2022

Närvarande:
Nils Andréasson
Ingela Hjält
Fredrik Kollberg
Fredrik Göst
Christine Svanholm
Viktoria Eriksson
Anna Hanell
Lollo Paris
adj.
Ej närvarande
Peter Liljedorff
Johan Gertsson
Maria Ekblad

§1

Ordförande förklarar mötet öppnat

§2

Till att föra dagens protokoll utses Nils Andréasson

§3

Mötet godkände den i förväg utsända dagordningen med ett tillägg. Inköp kafeterian.

§4

Till att justera dagens protokoll utses jämte ordförande även Fredrik Kollberg

§5

Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna

§6

Verksamhetsrapporten som är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av
verksamhetschefen.

§7

Ekonomin följer väl årsbudgeten justerat med fattade tilläggsbeslut. På sparkontot
finns f.n. 1 335 000 och på föreningskontot 1 373 000.

§8

Rapporter
- Ordf och Vch rapporterar från de personalsamtal som blev följden av den fråga
som var uppe till diskussion vid förra styrelsemötet.
- Vch redovisade de åtgärder som vidtagits för att få ordnade rutiner kring byten
och försäljning av lektionstimmar
- Vch redovisade kring hur arbetet med kommunens mögelsanering fortskrider. Mer
mögel har hittats och det renoveringsarbete som planeras kan betecknas som
ytterst minimalistiska hittills. Nytt byggmöte hålls den 11/1.
- Ordf. rapporterade från det samtal han haft med Ridsportförbundet ang yngre
medlemmars deltagande i styrelsearbetet. De frågor som avhandlats var
behandling av känsliga personalärenden och juridiskt ansvar som styrelseledamot.

§9

Beslutades att Vch får inköpa två nya spisar i anslutning till det renoveringsarbete som
pågår i caféet.
Ordf har utarbetat ett förslag till mötesplan för 2022.
Godkände styrelsen förslaget som underlag för kommande styrelsemöten.

§ 10

§ 11

Beslutades att årsmötet 2022 skall hållas den 28/2 kl 18.00 i Krks lokaler.
Helena Heuman utarbetar bokslut för 2021 och tar kontakt med revisorerna.
Vidare ansvarar Helena för framtagande av budgethandling för 2022.
Vch ansvarar för att ta fram verksamhetsrapport för 2021 samt verksamhetsplan för
2022 samt tar kontakt med ordförande för årsmötet.

§ 12

Ordf har tagit fram ett underlag för långsiktiga investeringar. Planens syfte är att vara
ett underlag för ekonomisk planering samt långsiktig koordinering av framtida projekt.
Vidare finns bifogat en sammanställning av tankar, idéer och förslag till
verksamhetsutveckling i olika former som framkommit vid planeringskonferensen i
Varberg. Sammanställningen överlämnas till Vch för vidare bedömning, hantering och
ev. beslut i den kommande verksamheten.

§ 13

Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat.
Nästa styrelse- och budgetmöte hålls den 1/2 kl 18.00.

Vid protokollet 5/1 2022

Protokollet justeras

Nils Andréasson

Fredrik Kollberg

