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Styrelsemötesprotokoll
Datum:
Plats:
Protokoll nummer:

2019-02-11
Teorisalen Klagshamns Ryttarförening
13

Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Suzanne Engelbert
Åsa Hoff
Anders Schening

Röstberättigade; Caroline Jönsson (RB), Maria Jeppsson Turvin (RB),
Ej Röstberättigade:
Malin Olander (RB), Magda Larsson-Riis (RB), Pernilla Burakovsky (ej RB), Henric
Lindén (ej RB), Lars Nilsson (ej RB)

Övriga närvarande:
Ej Närvarande:

Patrik Ekeroth – Valberedning. T.o.m. § 9.

Adjungerade;

§ 1. Mötets öppnande
T.f. mötesordförande Suzanne Engelbert hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Val av sekreterare
Åsa Hoff valdes till sekreterare.

§ 3. Val av justerare
Anders Schening valdes som justerare.

§ 4. Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände föredragen dagordning.

§ 5. Föregående protokoll
Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.

§ 6. Årsmöte
Genomgång av presentation inför årsmötet 27 februari.

Genomgång av checklista inför årsmötet.

Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet.


§ 7. Arbetsgrupper

Beslut om lättare kvällsmat vid alla styrelsemöten framöver.
– Förslag att kansliet inhandlar detta när inköp till våfflan görs.

Kommunikation (Kom-gruppen)
Office 365 inkl. Sharepoint kommer installeras inom kort.
§ 8. KRUS
Inget inrapporterat.
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§ 9. Övrigt
Frågeställningar/synpunkter från revisorerna
Rutiner för fakturor o medlemsavgifter. Förslagsvis bör all betalning vara gjord före ridning, o fakturor
skickas. - Styrelsen tar till sig detta förslag och ger Kom-gruppen i uppdrag att undersöka möjligheterna
till förbättring.
Hur ser ni på hästtillgång i förhållande till antalet ridande medlemmar?
- Styrelsen tar till sig denna fundering kring nyttjandegraden och ger Kom-gruppen i uppdrag att
undersöka möjligheterna till tydligare redovisning.
§ 10. Personal
Styrelsen beslutar enhälligt att erbjuda Fanny Fager möjligheten att ansöka till Ridledarkursen enligt
verksamhetschefens rekommendation.

Funderingar i organisationsgruppens sker gällande KRFs behov av diplomerade ridlärare som säkerställer vår
kvalitetsmärkning. Gruppen kommer presentera ett förslag till styrelsen under våren.
§ 11. Nästa styrelsemöte – Konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet 27 feb.

§ 12. Mötets avslutande
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