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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 29 januari 2017
Närvarande:
Carin Bengtsson
Tomas Isaksson
Anna Elfqvist
Paulina Lund

Ellen Hedlund
Mimmi Wänn
Carin Bengtsson
Christin Otterwald

Öppnande

§1

CB öppnade mötet.

Ekonomi

§2

CO redovisar preliminärt resultat för 2016, dock saknas cirka 60 000 kr i
avskrivningar, LOK-stöden och kostnader för revisor i sammanställningen så
den är inte slutlig. Siffrorna redovisas när dessa är kompletta. En ökning har
skett på intäkterna från framförallt handikapp-ridningen. I år har klubben inte sålt
Dalarabatten så den intäkten saknas, däremot finns intäkter från försäljningen
av New Body. Klubben har haft en ökning av antalet deltagare på ridlägren,
men en minskning på voltigen. Antalet medlemmar har minskat under året.
Årsredovisningen pågår, CO sammanställer. Underlag från berörda
verksamheter önskas senast under kommande vecka för att hon ska hinna
sammanställa.

Årsmöte

§3

Årsmöte kommer att hållas den 2017-03-05 kl 16:00 i Cafeterian på klubben.
Annonsering ska ske på anslag i ridhuset samt på Webbplatsen senast 10
dagar innan. PL tar fram anslag, AE lägger upp på hemsidan och ordnar anslag
i klubben.

Personal

§4

På grund av förändringar av antalet ridlärare har Marika fått ta extra pass för att
lösa situationen tillfälligt. Rekrytering pågår av ytterligare personal men för att
lösa bemanningen temporärt och för att kompensera för mertid kommer Marika
erbjudas 100% lön/tjänstgöring under januari och februari. Rekrytering pågår
men inget är klart.

Privathästarna

§5

Privathästarna önskar övergå till pellets i boxarna. Om det ska vara pellets
måste alla ha det för att det ska bli kostnadseffektivt. De som ska hantera
pellets behöver utbildning så att de lägger rätt. TI har gjort en prisjämförelse.
Kutterströbalarna måste användas först. I hyran kommer 8 säckar ingå för att
kunna strö upp boxen. Utöver det ingår 5 säckar/månad. Behov utöver detta
bekostas av respektive boxägare själv. Viktigt att alla informeras.

US

§6

Evelina skriver på verksamhetsberättelse för året. Flera av nuvarande
styrelsemedlemmar slutar men det finns intresse från ersättare till ny styrelse.

Funktionärsresa

§7

Strömsholmsresan för funktionärer som gjorts ett antal år i rad har varit trevlig
och uppskattad. Diskussion om det kan finnas möjlighet att besöka Sweden
Horse Show istället. Kostnaden blir dock större. CB undersöker skillnaden och
återkommer i frågan.

Ridskola

§8

Ingen rapport.

Övrigt

§9

CB och Marika har träffas huvudskyddsombudet från Kommunal. Det gick bra
och klubben är välkommen att återkomma om det är några frågor.
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Det är ok att köpa in nya hinder. Nya bommar måste förvaras inomhus för att
inte bli förstörda av väder och vind som de befintliga blivit.
Ett möte inför tävlingssäsongen planeras. Mimmi Wänn, Lars Robertsson och
Marika S samlas och planerar.
Hemsidan bör uppdateras under året. Åter önskas någon frivillig medlem eller
annan anhörig/förälder som kan tänka sig att hjälpa till. Förslag att Sara
återigen flaggar på klubbens facebooksida.
Nästa möte

§10

Nästa möte är årsmötet söndag 2017-03-05 kl 16:00

Justerare

§11

Tomas Isaksson justerar protokollet.

Mötet avslutas

§12

CB avslutar mötet.

Paulina Lund
Sekreterare

Carin Bengtsson
Vice Ordförande

Tomas Isaksson
Justerare

