
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 5:e april 2022  

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Christine Svanholm 
Johan Gertsson 
Maria Ekblad 
Lollo Paris 
Judith Pettersson 
Andreas (Gäst) 
 
Ej närvarande 
Anna Hanell 
Cathrine Sandberg 
 
§ 1  Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§2 Till att föra dagens protokoll utses Judith Pettersson. 
 
§3  Mötet godkände den i förväg utsända dagordningen. 
 
§ 4 Till att justera dagens protokoll utses jämte ordförande även Ingela Hjält. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll har ännu ej skickas ut, kommer inom kort.  
 
§ 6 Andreas som erbjudit sig att hjälpa till med bl.a. hemsidan var gäst på dagens möte. 

Enklare och tydligare information på hemsidan efterfrågas och Andreas får sin egen 
krk mail dit vi alla kan maila alla förslag.  

 
 Helena bör komma 1g/kvartal för att gå igenom ekonomin med styrelsen.  
  
§ 7 Verksamhetsrapport 

-Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen.  
-Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider och läget med påtänkta 
bevattningssystemet som lär dröja till 2023 tills det är fungerande.  
-Mögelsanering börjar närma sig sitt slutskeede men beräknas vara något försenat, 
klart till sommaren.  
-Det nya köket fungerar fint.-Verkstadstaket håller på att rasa in, ärende är lagt.  

 
§ 8 Vattenfrågan 

Vattet från sjön är igång men vattnet i paddocken är fortfarande ett problem. 
Vattentanken fungerar trots att däcken rostat fast, den får nyttjas i paddocken i 
sommar. Vattenspridaren bör modifieras med mindre hål och mer spridning, Fredrik 
ser om han kan lösa detta med sin kontakt som svetsat tidigare.  



 Vi vill använda miljöanpassade system och nyttja både takvattnet och sjövattnet men 
utförande av detta lär hamna på 2023, Nils uppfattar att kommunen är positiva till 
denna lösning men att få det på plats under 2022 är inte realistiskt.  

 
§ 9 Bild och Ljud  
 Inget svar ännu gällande högtalarna men  

Prisförslag inkommit gällande ljudsystem med tillhörande mikrofoner landar på 12tkr + 
moms, denna ljudlösning kommer bli betydligt bättre för föreningen.  Viktigt att 
kravspec tas in från ridlärare/tävlingsansvarig så att vi säkerställer att ljudet uppfyller 
alla våra krav.  

  
 Högtalarna från stora salen flyttas om möjligt v 17.  
 
§ 10 Uthyrning i andra hand 
  Styrelsen har beslutat att inte bevilja undantag för uthyrning i andra hand. 
 
§ 11 Utomhuskök 
 Vi vill få igång uteserveringen inom kort då våren är på gång. Ett permanent utekök 

skulle kunna vara ett mycket bra alternativ.  
 
 Tävlingsansvarig tjänst 
 Ny tävlingsansvarig behövs då nuvarande slutar inom kort, dessutom växer 

anläggningen och det finns behov av förstärkning. Om möjligt kan dessa tjänster 
kombineras men inget beslut är taget i dagsläget.  

 
§ 9 Tillkommande frågor 
 Inga tillkommande frågor.  
 
§ 12 Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat. 
 Nästa styrelsemöte hålls den 3/5 kl 18.00 på KRK 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 5/4 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Judith Pettersson   Ingela Hjält 
 
 
 


