
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400-2533, 8 juni på Kungsbacka Ridklubb 

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Johan Gertsson 
Ingela Hjält 
Fredrik Göst 
Fredrik Kollberg 
Viktoria Eriksson 
Anna Hanell suppl. 
Lollo Paris adj. 
Ej närvarande 
Christine Svanholm 
Peter Liljedorff suppl. 
Sara Ekstrand 
Maria Ekblad 
Närvarande sponsorgruppen: 
Anna Ek 
Johnny Dennhed 
Therese Törnell 
 
§ 1  Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll är justerat av Fredrik Kollberg. Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Till att justera dagens protokoll utses Fredrik Göst. 
 
§ 4 Beslutade mötet godkänna förslaget till dagordning. 
 
§ 5 Till dagens möte har föreningens sponsorgrupp inbjudits för att berätta om deras 

arbete med klubbens sponsring och arbetet inför inomhus SM hoppning för ponny  
                          4-10/11 2021. 
 Styrelsen får en övergripande redovisning av sponsorgruppens arbete se bilaga. 
                          Sponsorgruppen presenterar SM loggan. Klädkollektionen som tagits fram till Inomhus 

SM kommer att finnas tillgänglig redan nu via hemsidan. Deltagare kommer att kunna 
beställa i samband med sin anmälan. 

                          Nils berättar om Vision 2027 som är ett arbete som är påbörjat om klubbens 
framtidsvision år 2027. Där behöver vi sätta upp mål även när det gäller sponsring. 
Ideer ventileras. 

                          Prisutdelningar diskuteras vad vill Krk bjuda på för känsla till våra tävlande. 
                          Vi diskuterar även vad vi kan erbjuda våra sponsorer. 
                           
     
 
§ 6 Verksamhetschefen, har sänt ut en rapport av den löpande verksamheten inom KRK 

den senaste månaden. Redovisningen bifogas protokollet.  
 VC samt Viktoria har haft intervjuer med sökande till tjänsten som ridlärare och 

tjänsten som tävlingsansvarig.  



                          Rekryterad till Ridlärartjänsten på 75% är Vendela Nordvall.  
                          Till tjänsten som tävlingsansvarig 60% har Caroline Claesson rekryterats. 
                          Nicole Aubynn som tidigare gått på timmar har istället gått över på en 50 % tjänst för 

att täcka upp lektioner lördagar samt stalltjänst. 
                          Samtliga tre anställs med provanställning 6 månader. 
                          Carina Hertzberg som arbetar som konsult kommer att sluta ha lektioner på tisdag 

kvällar. 
                          Elisabeth Palm som arbetar som konsult kommer att sluta med lektioner på fredag 

kvällar. 
 
                         Lollo informerar att de kommer att se över kölistan till ridgrupperna då den som finns 

idag ej uppdateras och kräver för mycket arbete när man ska starta upp en ny grupp. 
Det diskuteras om man ska ta en avgift för att då få en mer aktuell lista. 

                           
 
  
§ 7 Rapport från vattengruppen.  
 
                          Lollo och Fredrik G har testat med en sugpump uppe vid sjön. Fungerar bra vi behöver 
                         dock en annan lösning då denna pump behöver tankas ej hållbart att behöva gå upp till 
                         sjön och tanka med jämna mellanrum.  Johan kollar upp pris på elkabel som ett 
                         alternativ. Fredrik K kollar om möjlighet att kunna få elkabel sponsrad. 
                         Angående frågan om vattenlösning i lösdrifterna så kommer vattenkopparna bytas ut  
                          mot vattenkar dock behöver den gjutna plattan som är under förlängas till 50x90.  
                          Fredrik G hjälper till att genomföra detta när hästarna gått på bete. Kommunen har ej  
                          återkopplat angående el och vattendragning. Vi behöver veta pris och  
                          planlösning. VC kontaktar kommunen.  
 
                          Styrelsen beslutar att köpa in vattentank och komplettera med pump så den blir 

funktionsduglig till ett pris av 25000. 
 
 
                           
§ 8 Inomhus SM 
                          SM gruppen har haft två möten hittills där VC har deltagit. Mycket fokus ligger på hur 

vi ska lösa logistiken på anläggningen pga renoveringen som ej kommer att vara klar.  
                          320 mobila boxar kommer att behövas, de kommer att byggas upp i paddocken vi får 

se över underlaget efter arrangemanget. 
                          Pga anläggningens skick kommer vi inte själva kunna genomföra invigningen planen är 

att anlita KE´s bussar som kör alla deltagare till invigningen. 
                          Kommunen är kontaktad angående alternativa lösningar för cafeterian som inte 

kommer att kunna användas. Peter Gulin från kommunen kommer att komma ut för 
ytterligare genomgång av anläggningens skick. Lollo kollar med Peter om en möjligthet 
skulle vara att flytta fram renoveringen så att vi an nyttja anläggningen under SM. 

                          Pga mögelsaneringen i kontorsdelen kommer personalen att få tillfälliga kontor planen 
är att flytta till dem innan semestern till tillfälliga baracker. 

 
 
§ 9 VC önskar köpa in nya traktordäck till traktorn. 
 
 Styrelsen godkänner inköp av traktordäck till bästa pris samt kvalitet. 
 



 
§ 12 Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat. 
 Nästa styrelsemöte hålls den 17 augusti kl 18.00 Krk. 
 
 
 
Vid protokollet 8 Juni 2021   Protokollet justeras 
 
 
 
Viktoria Eriksson   Fredrik Göst 
 
 
 


