
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 4:e oktober 2022  

 

Närvarande: 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Lollo Paris 
Judith Pettersson  
Anna Hannell 
Cathrine Sandberg 
Christine Svanholm 
Johan Gertsson (närvarande efter 18:45) 
 
 
Ej närvarande 
Nils Andréasson 
Johan Gertsson 
Maria Ekblad 
 
 
§ 1  Anna Hannell valdes till ordförande för dagens möte då både ordförande och vice inte 

var närvarande vid mötets början. 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 Ekonomin diskuterades kort.    
  
§ 7 Verksamhetsrapport 

-Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen. 
 -Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider  
- Kickoff är planerad till V3. Vch återkommer med ytterligare information inom kort.   
- Ny ridlärare kommer rekryteras, annons kommer inom kort.  
- Nya hinderstöd kommer köpas in.  
- El skall installeras vid lilla paddocken så att den kan nyttjas mer. Beslut taget att detta 
bör genomföras ni i samband med arbetet med bevattningsanläggningen som sker 
kommande veckor.  
-Högtalare är borttagna i stora manegen, Johan kikar om de kan repareras. Bra 
mikrofoner och ljud måste säkerställas inför 12/11. Tekniken måste fungera denna 
dag.  
-Luciafirande 11/12 på eftermiddagen. 
 
 



 
Underhållsplan 2023 
Möte med kommunen ang. underhåll, finns ett flertal punkter som bör åtgärdas. 
Ridskolans ponnystall är prioriterat att åtgärdas. 
Flertalet andra underhållspunkter bör också hanteras inom kort.  
 
Uppföljning planeringsmöte i Varberg 
Uppskattades mkt av samtliga som var där. Avvaktar sammanställning av Richard. 
 
Ny tävlingsansvarige påbörjar sin tjänst 5/12 där tjänsten har fokus på tävling och de 
delar av anläggningen som berörs av tävling. 

 
 

§ 8 Vattenprojekt 
Grävning påbörjas i nästa vecka, kommer bli omständligt under några veckor tills allt är 
på plats.  
 

 
§ 9 Budget och Verksamhetsmöte 15/11  
    
§ 10 Inga tillkommande frågor 
 
§ 11 Nästa styrelsemöte 1/11 kl 18:00 
 
 
 
 
Vid protokollet 4/10 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Judith Pettersson   Fredrik Kollberg 
 
 
 


