
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 23:e aug 2022  

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Göst 
Judith Pettersson 
Anna Hanell 
Cathrine Sandberg 
 
Lollo Paris 
 
 
Ej närvarande 
Christine Svanholm 
Fredrik Kollberg 
Maria Ekblad 
Johan Gertsson 
 
 
§ 1  Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§2 Till att föra dagens protokoll utses Nils Andréasson. 
 
§3  Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 4 Till att justera dagens protokoll utses jämte ordförande även Anna Hanell. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll godkännes.  
 
§ 6 Helena går kort och övergripande igenom ekonomin för första halvåret för styrelsen. 

Kan konstateras att kostnadsnivån på klubben utgifter ökat på ett tydligt sätt i likhet 
med mycket annat i samhället.  
Helena återkommer vid nästa styrelsemöte med en ny rapport. Vid detta möte skall 
utfallet per september månad gås igenom.  
Inför detta kommande möte skall augusti månads rapport skickas ut samt en 
kommentar och analys avseende utfallet och prognosen för helåret skickas ut ca 1 
vecka i förväg.   

  
§ 7 Verksamhetschefen går igenom läget avseende vattenprojektet. Allt löper på enligt 

plan med kommunens arbetsinsats, KRK:s beställning av utrustning samt tidpunkten 
för genomförande av sprinklersystemen för såväl stora som lilla paddocken. 

 Beslut har fattats av styrelsen per mejl om att investera max 500 tkr i vattenprojektet 
enligt en sammanställning från vattengruppen. 

 Beslutar styrelsen enhälligt att formellt att vid dagens möte godkänna beslutet. 
 
§ 8 Verksamhetsrapport 

Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen. Rapporten bilägges protokollet. 



 
 

§ 9 Årets verksamhetskonferens kommer att genomföras den 10 - 11/9. Huvudfokus på 
programmet blir en uppföljning av verksamhetsplanen som sammanställdes vid förra 
årets konferens. Önskemål om rum mellan lördag och söndag skall anmälas till Lollo 
snarast. 
 

§ 10 Arbetet med budget och verksamhetsplan för 2023 diskuterades. Beslutades att ett 
ekonomiskt underlag tas fram av verksamhetschefen och ekonomiansvarig för att 
sedan tillsammans med verksamhetsplan och investeringsplan diskuteras i styrelsen 
den 14 nov kl.18. 

 
§ 11 Ett förslag togs upp om möjligheterna att arrangera sommarjobb för ungdom 

sommaren 2023. Syftet skulle vara att en rimlig semesterperiod skall kunna läggas ut 
för de ordinarie anställda. Frågan diskuterades och kommer att beaktas i planeringen 
av nästa års sommaraktiviteter. 

 
 
§ 12 Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat. 
 Nästa styrelsemöte hålls den 4/10 kl 18.00 på KRK 
 
 
 
 
Vid protokollet 3/5 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Nils Andréasson   Anna Hanell 
 
 
 


