
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 3:e maj 2022  

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Johan Gertsson 
Maria Ekblad 
Lollo Paris 
Judith Pettersson 
Anna Hanell 
Cathrine Sandberg 
 
Ej närvarande 
Christine Svanholm 
 
 
§ 1  Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
§2 Till att föra dagens protokoll utses Judith Pettersson. 
 
§3  Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 4 Till att justera dagens protokoll utses jämte ordförande även Ingela Hjält. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll godkännes.  
 
§ 6 Helena går igenom ekonomin för Q1 för styrelsen och återkommer och går igenom 

ekonomin även efter majs bokslut. Inga stora orosmoln framöver som är kända i 
dagsläget. Priset för hästar har ökat markant under senaste året, det bör avsättas mer 
pengar för framtida inköp.     

  
§ 7 Verksamhetsrapport 

-Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen. 
 
 -Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider  
 
 

• Möbler för kontor samt fika behöver föryngras och köps in. 

• Personal-  En konsult ökar upp sin timdebitering samt ytterligare ärende 
diskuterades.   

• Sand i paddocken- återställdes efter SM med det finns en del flis som ligger kvar. 
Mer sand behöver tillsättas för att paddocken skall bli riktigt bra igen.  

• Förvaltaren på kommunen ringde ang. taket på verkstaden, det är numera förbud 
att beträda. Ersättnings bod bör komma inom kort.  



• Diskussion gällande utvecklingsgrupper för ridskolebarn för att utveckla sig och 
kunna tävla lite mer än vad som erbjuds idag tydliggjordes på mötet och bör 
tydliggöras för ridskoleelever också. 

 
 

§ 8 Kommunen har inte återkopplat avseende vattenfrågan ännu. Bevattning via 
vattentanken sker idag och det fungerar bra.  

 
 
§ 9 Bild och Ljud  

Vi bör definiera tydligare vilken teknik vi vill ha, detta projekt jobbas vidare med då 
kravspecen inte är komplett ännu.  

    
 
§ 10 Bevakning privatstall av kameror 
 Arbetet fortsätter framåt, olika alternativ gällande lagring diskuteras. Lollo och Johan 

arbetar vidare.  
 
 
§ 11 Kommunen Investeringar 
  Kungsbacka kommun har gått i borgen för annan förening nyligen. Om kommunen kan 

gå i borgen även för KrK så har vi goda möjligheter att genomföra vissa projekt som vi 
vill göra.  Projektgrupp består av: Cathrine, Lollo, Fredrik, Maria samt ev ngn fler. 
Viktigt att begäran till kommunen inkommer  för finansiellt stöd så att vi kommer med 
i deras 5-årsplan.  

   
 
§ 12  Tillkommande frågor 
  

Personalförmån  
Diskussion avseende arbetskläder bordlägges.  

 
  Teams 
 Diskussion om vi skall sköta kommunikationen via teams framöver. Genomgång sker 

på kommande mlte 
 
    
 
§ 12 Eftersom inga ytterligare frågor finns på dagordningen förklarade ordf mötet avslutat. 
 Nästa styrelsemöte hålls den 7/6 kl 18.00 på KRK 
 
 
 
 
Vid protokollet 3/5 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Judith Pettersson   Ingela Hjält 
 
 
 


