
 
 

Styrelsemötesprotokoll 

Datum:                    2021-04-28 

Plats:                   Teams 

Protokoll nummer:                3 

Mötets Ordförande:                Malin Olander 

Sekreterare:                  Johanna Berggren 

Justerare:                  Helén Larsson Riis & Andreas Borglund 

 
Funktion   Namn Närvarande  Ej närvarande      

Ordförande   Helén Larsson Riis   x        

Vice. Ordförande  Malin Olander   x 
 

    

Kassör   Ann-Louise Grahed   x        

Sekreterare   Jessica Kvarnhammar   x      

Ledamot   Johnny Nilsson   x        

Ledamot   Caroline Jönsson   x        

Ledamot  Hanna Elfvin x        

Ledamot  Andreas Borglund   x        

Ledamot  Henric Lindén  x        

Ledamot  Johanna Berggren    x        

Rep. Krus  Filip Persson   
 

x      

Rep. Krus - sup  Susanna Dahlberg    x      

Adjungerad  Maria Gudmundsson  x        

            

 

§ 1. Mötets öppnande  

Mötet öppnas av mötets ordförande. 

§ 2. Val av sekreterare 

Johanna Berggren valdes till mötets sekreterare. 

 § 3. Val av justerare 

Helén Larsson Riis & Andreas Borglund valdes till mötets justerare. 

 § 4. Godkännande av dagordning  

Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående protokoll 

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.  

§ 6. Verksamhetsstyrning (Ordf, Vice ordf, Sekr m.fl.) 

a) KRFs årssnurra – Presentation av kommande aktiviteter 

Noteras: Kvartalsrapport och lönerevision för personal har genomförts. 

b) Arbetsgrupper handlingsplan 2021  



 
 

Noteras: Varje arbetsgrupp har en enskild handlingsplan. Följs upp genom rapportering 

via Amendum Arbetsgrupper. 

c) Information uppstartat arbete “Framtida mål KRF” (MO) 

Noteras: Arbetet för att fram nya mål för KRF till verksamhetsplan och efter utmärkelsen 

”Årets Ridskola 2020” har påbörjats. 

 

§ 7. Verksamhet (VC) – Presentation 

Aktuellt för verksamheten 

a) Pandemier 

 EHV-1, Nuläge, riskbedömning, åtgärder  

Noteras: De tävlingsrestriktioner som tidigare införts gäller fortfarande t.o.m. siste maj.  

Covid, Nuläge, riskbedömning, åtgärder  

Noteras: Restriktioner som tidigare införts kvarstår med två undantag. Våfflan kommer att 

öppnas men med enklare servering och kommer att ske utomhus. Stallhäng har införts där 

barnen kan boka en timme vissa dagar i veckan, man bokar 1 timme sedan måste man lämna 

stallet igen.  

Tidigare under dagen meddelades det om att det kommer införas lättnader för tävlingar för barn 

födda 2002 eller senare. KRF kommer dock inte kunna genomföra MRCO eller vår inplanerade 

lokala tävling under våren.  

b) Personal Inplanerad vidareutbildning/kurser Beläggning/resursplanering  

Noteras: Kompetensutveckling inom pedagogik för ridlärares genom Malmö Universitet 

kommer ske under hösten.  

Maria Gudmundsson & Mia Dahlgren kommer att gå årlig kompetensutveckling via 

förbundet för bibehållande av ridlärarlevel. 

c) Hästar  

Hjärtat- är fortsatt skadad och har boxvila, har börjat ledas. Agge- Fortfarande skadad. Queen & 

Qrut – Har börjat att sättas igång. Frank & Ceann – Två nya hästar som kommit fint in i 

verksamheten. 

d) Årets ridskola   

Noteras: Aktivitetsgrupp tillsatt med ambition att fira utmärkelsen. 

 

e) Q1-kvartalsrapportering 

Noteras: Övergång till Fortnox har skett för rapportering av kvartalsrapporteringen vilket 

innebär en digitalisering av arbetet. Att utläsas från rapporten är att den ligger i linje med 

budgeteringen för perioden. 

f) Noteras: Inget övrigt tog upp 

 

§ 9. Arbetsgrupper 

Rapportering från arbetsgrupper (Se Addendum) 



 
 
Beslutas: Se § 6 b 

Noteras: Sponsringsgruppen rapporterar om att det diskuteras med flera nya potentiella 

sponsorer. De har sett ett ökat intresse för att sponsra KRF efter utmärkelsen ”Årets Ridskola” 

En ny sponsor är klar - Hända Byggservice 

 

§ 10. KRUS Inget inrapporterad information från KRUS  

Noteras: Inget inrapporterad information från KRUS 

 

§ 11. Övrigt 

a) MRCO – information från möte 26/4 

Noteras: KRF är sammankallande förening 2021 i MRCO. MRCO ska verka för samverkan och 

erfarenhetsutbyte mellan ridföreningarna i Malmö samt i dialogen med Malmö stad.  Nya 

riktlinjer för MRCO har tagits fram. MRCO tillsammans med Malmö stad skall verka för att 

utveckla aktiviteterna på Limhamnsfältet, främst avsuttna aktiviteter exempelvis käpphäst. 

MRCO tävling Ribergsborg i Maj är inställd med sikte på att kunna genomföra de inplanerade 

tävlingarna v.32. 

Beslutas: MRCO ska vara en stående punkt på styrelsemötenas agenda.  

b) Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön samt åtgärder till förbättring diskuterades.  

 

§ 12. Nästa styrelsemöte   

Beslutas: Nästa styrelsemöte är den 31 maj. 

 

§ 13. Mötet avslutades. 


