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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 21 mars 2017
Närvarande: Carin Bengtsson, Anna Elfqvist, Tomas Isaksson, Lars Robertsson, Maja Bolander, Eva Karlsson,
Hanna Hedström (US), Marika Schön (adjungerad)

§1.

Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet

§2.

Val av justeringsman/kvinna för mötet
Carin Bengtsson väljs att jämte ordf. justera protokollet

§3.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen fastställs

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 29 jan gås igenom och läggs till handlingarna.

§5.

Ekonomi
Ekonomirapport för perioden till och med feb 2017. Stabilt och som fg år.

§6.

Förslag till avtal mellan FRK och Voltige sektionen
Nytt avtalsförslag skickas till voltigen av TI.

§7.

Rapport från verksamheten
• Klubben är fortfarande i behov av en ridinstruktör. Marika annonserar igen.
• Simson är till salu, förhandling med eventuell köpare pågår. Behöver ersättas med
ny ponny.
• Zlatan såld, men går kvar i verksamheten våren ut.
• Utebanan behöver inhägnas p.g.a. säkerhetsskäl. Marika söker efter någon som kan göra
arbetet och Carin kollar upp vem som gjort ridstigarna ifall de kan göra arbetet.
• Fortsatt renoveringsarbete med hagarna krävs. Vi avvaktar kostnaderna för staketet kring
utebanan för att därefter sätta en budget och plan för fortsatt renovering av hagarna.
• Resultatet med spån på underlaget på ridbanan avvaktas. Om det blir bra borde vi lägga det
på den stora hoppbanan också. Just nu är det oklart hur dräneringen fungerar på stora
hoppbanan. VVS teknik kommer att kolla upp det när det går att tajma det arbetet.
• Marika ska träffa Centerkvinnorna som lobbar för att det ska finnas fritidsledare ute hos
klubbarna.
• Verksamheten är i behov av ett nytt ekonomisystem. Marika kollar upp alternativ och
stämmer av med JE.
• Inkvartering av privata boxar sköts av Marika i samråd med ordförande.

§8.

Anslagsansökan från arvsfonden avseende nytt mindre ridhus
Styrelsen har kontakt med Gunnel Eld om hur vi kan utveckla vår framtida klubb och vad det
finns för möjligheter via arvsfonden.
Den 19 augusti träffas styrelsen med övriga inbjudna (däribland Gunnel Eld) där vi diskuterar
klubbens position idag och utveckling i framtiden. AE tittar på upplägg och föreslår
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workshopledare för arbetet. Dagen pågår mellan 10-17 och ridskolan bjuder på lunch. Vi avslutar
med middag för de som vill.
§9.

Prissättning pellets kontra kutterströbalar
Beslut om att ströa med pellets får göras med max 12 säckar samt att 6 säckar/månad tillåts.
Därutöver betalas 40 kr/säck.

§10.

Nästkommande styrelsemöten
28 maj kl. 16.00
29 augusti kl. 17.30
24 oktober kl. 17.30
5 december kl. 17.30

§11.

Övriga frågor
• Eventuellt beställer vi Dalarabatten. TI kollar med Anna Torsander om antalet från
föregående försäljning
(ca 500 st?).
• Renovering av lägerstugan – LR kollar om han känner till någon VA hantverkare.
• Mental träning söndag den 26 mars – vi kör trots få anmälda för stunden.
• Nytt hindermaterial har beställts.
• Synpunkter om underlaget i ridhuset; Det bör vara väsentligt jämnare. TI stämmer av med
Marika om underlaget behöver och kan förbättras.
• Strömsholmsresan för funktionärer som gjorts ett antal år i rad har varit trevlig och
uppskattad. Diskussion pågår om det kan finnas möjlighet till att besöka Sweden Horse
Show istället. Kostnaden blir dock större. CB undersöker skillnaden och återkommer i frågan.
• LR träffar BMW fredag 24 mars för diskussion om ett eventuellt sponsorskap.

§12.

Avslutning
Ordförande avsluter mötet

Anna Elfqvist
Sekreterare

Tomas Isaksson
Ordförande

Carin Bengtsson
Justerare

