
                Protokoll fört vid styrelsemöte 
                Kungsbacka ridklubb 849400–2533, 13:e december 2022  

 

Närvarande: 
Nils Andréasson 
Ingela Hjält 
Fredrik Kollberg 
Fredrik Göst 
Lollo Paris 
Judith Pettersson 
Johan Gertsson 
Anna Hannell 
 
 
Ej närvarande 
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- § 7 Ekonomisk rapport och Budgetförutsättningar 2023 
 Helena skall maila en revidera budget snarast. Kommer att mailas ut till samtliga i 

styrelsen snarast.  Budgeten kommer förhoppningsvis vara klar inom kort.  
 

  
§ 8 Genomgång av tidsplan och verksamhetsrapport 2022 och verksamhetsplan för 2023 

gås igenom.  
 
Årsmötet blir 27/2. Handlingar går ut senast 15/2. 6/2 är sista mötet innan 
årsbokslutet.  
 
Lollo skriver verksamhetsrapport för 2022.  
 
Verksamhetsplan 2023 - Plan kommer skrivas inom kort men eventuell renovering av 
ponnystallet kan ske 2023 och den kommer påverka verksamhetsplanen. Lollo blir 
kontaktad av kommunen 14/12 och därefter kommer verksamhetsplan skrivas.  

 
 
 



§ 9 Verksamhetsrapport 
-Verksamhetsrapporten är utsänd i förväg redovisas och kommenteras av 
verksamhetschefen. 
 -Vch informerade om hur arbetet på anläggningen fortskrider  
-Genomgång av personalstyrkan, rekrytering pågår för ny ridlärare. Tyvärr fick en  
ponny avlivas igår.  
-Nils lyfte öppet brev från SRF. Styrelsen rund frågades men styrelsen agerar inte 
vidare på ngt annat förslag än det öppna brevet. 
 

§ 10 och §15 Ekonomihantering 
Klubbens ekonomi inte kommer kostnadsuppföljas på de olika delar inom klubben för 
tillfället. 
 
Vi bildar 2 grupper för att gå igenom det mail som skickas 14/11, så som grupperna ser 
ut i dagsläget är: 

  
En grupp ser över ekonomihantering 
Judith Pettersson 
Fredrik Kollberg 
Nils Andersson 

 
 En grupp ser över våra instruktioner/hur vi jobbar. 
 Anna Hannell 
 Ingela Hjälm 
 Johan Gertsson 
   
 
§ 11 Ersättningsmodell vid deltagande i SM  

Tydliga instruktioner kommer läggas upp vid deltagande i SM och ersättningsmodellen 
kommer att gälla fr.o.m. 2023.  

 
 
§ 12 Info vid träning inför tävling 
 Information kommer läggas ut på hemsidan. 
 
§ 13 Vattenfrågan 

Det är för kallt att allt arbete skall slutföras, mycket av grundarbetet är genomfört men 
pga. av kylan kan det inte slutföras. Då det börjar bli varmt ute igen kommer arbetet 
slutföras.  

 
§ 14 Ljud och Bild 

Telefoner stör ut mikrofoner, tyvärr är det inte så mkt vi kan göra åt detta. Utöver 
detta arbete som genomförs så skall även sättas upp högtalare i caféet. Arbetet har 
genomförts väl under budget! 

 
 
§ 16 Nästa styrelsemöte 11/1 kl 18:00 
 God jul och gott nytt år! 
 
 
 
 



Vid protokollet 13/12 2022   Protokollet justeras 
 
 
 
Judith Pettersson   Fredrik Kollberg 
 
 
 


