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Styrelsemötesprotokoll
Datum:
Plats:
Protokoll nummer:

2017-08-14
Teorisalen

Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Caroline Jönsson
Pernilla Burakovsky
Malin Olander Roese

Övriga närvarande:

Röstberättigade; Lars Nilsson, Magnus Knutsson, Helene Larsson Riis, Cecilia
Carlsten
Ej Röstberättigade; Anders Schening
Ej Närvarande: Suzanne Engelbert, Andrietta Grentzman (KRUS), Johanna
Liljeberg (KRUS)
Adjungerade; Maria Gudmundsson, , Linda Attin, Pernilla Johansson, Henrik
Lindén, Ann Svensson, Kristina Andersson

§ 1 - Mötets öppnande

Ordförande Caroline Jönsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 – Val av sekreterare

Pernilla Burakovsky valdes till sekreterare.

§ 3. Val av justerare
Malin Olander- Roese valdes till justerare.

§ 4. Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen enhälligt.

§ 5. Föregående protokoll
Styrelsen godkände föregående protokoll enhälligt.

§ 6. Information
6:1 Ekonomi
Lars Nilsson presenterade halvårsuppföljning av ekonomin.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är verksamheten välmående. Resultatet blev 248.000 kr över budget för Q2
(halvårs resultatet). Vi har fram till nu fokuserat på utgifterna och fokuserar nu på intäkterna:
•
•
•
•

Sponsring
Fler tävlingsintäkter/ banhoppningsintäkter
Fler aktiviteter
Våfflan

Beslut är att Våfflan ska bli ett eget kostnads och intäktställe. Per 30 Juni nollas lager och kassa för att byggas
upp och monitorera intäkter mot utgifter. Detta tar Pernilla i samspråk med Anna hand om.
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Det bestämdes också att vi ska göra en engångsbetalning på traktorn. Förslag på ¼ av skulden 86.000 kr
bestämdes. Tina tar hand om detta.
Swish fungerar from lördagen 26/8 när Våfflan öppnar för terminen.

6:2 Verksamheten
Maria rapporterade gällande verksamheten.
Det har varit fulla ridläger under sommaren, även i vuxengrupperna.
Lektioner startar den 14/8 och även hoppkurser samt allsvenskan som KRF deltar i. Banhoppningsträningar är
inplanerade vid tre tillfällen.
KRF kommer att stå som arrangörer för en lokal hopptävling för ponnyer den 3/9-17. Det kommer att finnas fem
klasser att anmäla sig till, från LE till LB.
Linn Andersson och Åsa Mörnhed arbetar som ridlärare och ersätter några av de lektioner som Johanna Liljeberg
och Andrietta Grentzman haft. Sofie Rhodin har meddelat att hon kommer att säga upp sin anställning och
överenskommet slutdatum är 30/6-18. Rekrytering av en ny ridlärare med SRL-2 utbildning kommer att
påbörjas under hösten.

6:3 KRUS
Johanna Liljeberg och Andrietta Grentzman slutar som representanter för KRUS. Nya representanter är valda.

§ 7. Uppföljning av arbetsgrupper
Samtliga arbetsgrupper presenterade sina pågående och planerade arbeten. Dessa finns dokumenterade och
uppdaterade i Ridsportportalen.

§ 8. Övrigt
Valberedningen presenterade sin års snurra (bifogad).
Enkät delades ut av valberedningen till styrelseledamöter. Denna enkät ska vara ifylld och inlämnad senast den
30/9-17.
Caroline Jönsson gav valberedningens representanter en kort information om styrelsens arbetssätt och våra
arbetsgrupper. Hon informerade även om Ridsportportalen.

§ 9. Nästa styrelsemöte
11/9-2017 kl 18.30

§ 10. Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Ordförande
.......................................................................
Caroline Jönsson

Sekreterare
.......................................................................
Pernilla Burakovsky

Justeras
.......................................................................
Malin Olander Roese
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