
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 15:e november 2022  

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Lollo Paris 
Judith Pettersson  
 
Ej närvarande 
Anna Hannell 
Johan Gertsson 
Maria Ekblad 
Christine Svanholm 
Cathrine Sandberg 
 
 
 
§ 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 Fredrik Kollberg. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll godkännes.  
 
§ 6 Helena gick igenom ekonomin. Ridskolan har hög beläggning och därav har vi ett högre 

utfall kontra budget under året. Ekonomin ser god ut i övrigt. Det lades en restriktiv 
budget för 2022 då ingen visst hur året skulle bli pga. av Covid. 
 

§ 7 Budget för 2023 diskuteras och ett grovt förslag togs fram. Höjd har tagits för gödsel, 
inackorderingar, personalkostnad samt hö. 

 
Hyreshöjning för inackorderade kommer ske from 1:a feb 2023. 

  
§ 8 Verksamhetsrapport 

-Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen. 
 -Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider  
- Flertalet hästar köps in till ridskolan då många äldre hästar kommer behöver 
avvecklas.  
- av ponnystallet är en prioritet, mätning av mögel kommer ske inom kort.  
 
 
Kommunen var på besök i förra veckan, Nils/Lollo informerade om vad klubben 
arbetar med och det var ett mkt positivt möte. 



 
§ 9 KRK Värderingar 

Alla medlemmar på KRK skall efterleva våra värderingar.  
 
§ 10 Vattenfrågan 

Har tagit lite tid men sakteliga närmas tillfälle för installation. Pumphus saknas och silo 
skall monteras. Beslysningsmastar reses i veckan. Genomförs så att det är funktionellt 
och säkert. Fredrik har varit en riktig klippa i detta arbete! 
 

 
§ 11 Bild och Ljud 

Johan har gjort ett fantastiskt jobb med ljudanläggningen! Visst problem finns dock 
med ljudet där vi tror det beror på mobiltelefoner. Arbetet med detta är nästan 
färdigt.  

 
§ 12 Ersättning SM/ Ersättning för divisionslag 

Regelverk kommer att skrivas och presenteras för tävlingsryttare inom kort.   
 

Diverse punkter som inkommit 
Diskussionen bordläggs till nästa möte. 

 
 
§ 13 Nästa styrelsemöte 13/12 kl 18:00 
 
 
 
 
Vid protokollet 14/11 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Judith Pettersson   Fredrik Kollberg 
 
 
 


