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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

  Styrelsemötesprotokoll 
 
 
Datum:  2020-05-25 
Plats:  Digitalt Teamsmöte   
Protokoll nummer: 4 
 
Ordförande:  Helèn Larsson Riis 
Sekreterare:  Caroline Jönsson 
Justerare:  Suzanne Engelbert 
 
Funktion  Närvarande Ej närvarande   

Ordförande  Helén Larsson Riis  x    
Vice. Ordförande Malin Olander  x    
Kassör  Ann-Louise Grahed x    
Sekreterare  Suzanne Engelbert  x    
Ledamot  Johnny Nilsson   x   
Ledamot  Caroline Jönsson  x    
Representant Krus  Vibeke Fridman   x   
Suppleant  Annika Lundgren   x   
Suppleant  Andreas Rödhammer x    
Suppleant  Henric Lindén  x    
Suppleant  Åsa Hoff  x    
Rep. Krus - sup Maja Roese x    
Valberedning   x   
Adjungerad tjänsteman Maria Gudmundsson x    
Adjungerad      
      

§ 1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Helèn Larsson Riis hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av sekreterare 
Caroline Jönsson valdes till sekreterare. 

§ 3. Val av justerare 
Suzanne Engelbert valdes som justerare. 

§ 4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände föreslagen dagordning med tillägg att §8c läggs som sista punkt då adjungerad Maria 
Gudmundson inte ska närvara vid denna punkt. 
 
§ 5. Föregående protokoll  
Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.   
 
§ 6. Verksamhetsstyrning (Ordf, Vice ordf, Sekr m.fl.) 
a) Värdegrund. Kopplat till Ridsport 2025 Mål 1. 
-Hur hänger vår värdegrund ihop med ridsportens värdegrund? 
-Behöver vår värdegrund bearbetas? 
-Hur använder vi vår värdegrund idag? 
-Vad betyder värdgrunden för vårt varumärke? 
-Hur vill vi att vår värdegrund ska användas? 
Vår värdegrund fungerar väl och är i linje med ”Ridsport 2025”.  
KRFs värdegrund lever i allt vi gör i verksamheten, med utgångspunkt i verksamhetsplan och beslut som fattas i 
styrelsen.  
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Styrelsen vill främja pedagogisk utveckling/utbildning av ridlärarna för att ytterligare förstärka vår värdegrund.  
 
b) Covid-19 beslutsunderlag ska presenteras (HLR) 
Avstämningsmöten och löpande information sker varje vecka i krisgruppen. Verksamheten följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Planeringen av verksamheten har fortgått med fåtal inställda 
arrangemang. Inför sommaren är bemanningen säkerställd och det arbetas med rutiner inför sommarens 
ridläger. 
Krisplan ska presenteras vid nästkommande möte. 
 
c) KRFs årssnurra – presentation av kommande aktiviteter (HLR) 
-Valberedningens arbete påbörjas. Bjuds in på styrelsemöte 
-Bingoalliansen 
-Uppföljning ekonomi Q2, redovisning ek kvartalsrapport Q2, ev budgetjusteringar och ändrade aktiviteter 
-Föredragning av aktivitetsplan och KRUS-plan. 
 
§ 7. Verksamhet (VC) Presentation 
  a) Aktuellt för verksamheten – det är två veckor kvar på terminen. Betessläpp sker i år utan publik och 
gemensam grillning. Därefter följer ridläger under sommaren. 
     a. Personal 
         Denise är på utbildning för SRL1 och är åter i tjänst vecka 25. 
        Fanny är delvis föräldraledig under höstterminen. 
     b. Hästar  
        Under hösten ska Zilvidee få nytt hem. 
       Mary går inte i verksamheten just nu. 
     c. Övrigt 
 
§ 8. Arbetsgrupper 
a) Rapportering från arbetsgrupper (se addendum) 
 
b) Arbetsgrupperna rapporterar in handlingsplan i Teams utifrån verksamhetsplan och kort presentation ges vid 
möte (alla sammankallande). 
Grupperna föredrog sina handlingsplaner utifrån årets verksamhetsplan. 
 
d) KIM-gruppen presenterar övergripande enkätresultat (SE) 
Medlemsundersökningen är genomförd. Det var hög svarsfrekvens och 246 svar inkom. Övergripande är många 
väldigt nöjda med KRF. Resultatet kommer att finnas tillgängligt och återkoppling ska ske. 
 
§ 9. KRUS 
Inget att rapportera. 
 
Adjungerad Maria Gudmundsson avviker från mötet. 
 
§ 8 c) Underlag från organisationsgruppen gällande lönerevision ska presenteras (CJ) 
Årets lönerevision sker enligt kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega. 
Uppföljning sker i på styrelsemötet i augusti. 
 
§10. Övrigt 
   
§ 11. Nästa styrelsemöte 

26/8  
Önskemål om att inte ha styrelsemöten endast på måndagar. Därför blir mötet varannan gång på onsdagar.  
 
§ 12. Mötets avslutande  

Ordförande tackade för engagemang i mötet. 
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Ordförande    Sekreterare 

 
.......................................................................  ....................................................................... 
Helèn Larsson Riis   Caroline Jönsson 
 

Justeras 

 
....................................................................... 
Suzanne Engelbert 
  
Addendum – övrig information från arbetsgrupper 
 
§ 8 Rapportering från arbetsgrupper 
 
* Anläggning (HLR) 
Gruppsammansättning: Helen Larsson –Riis och Patrik Ellström (?). Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson  
 
* Kommunikation, IT och Marknad (SE) 
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert och Åsa Hoff. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och 
Anna Salomonsson. 
Medlemsundersökning är genomförd. Hög svarsfrekvens och övergripande väldigt bra feedback. 
Stadgarna är godkända av Svenska Ridsportförbundet och kommer ligga reviderade på hemsidan. 
Hippocrates är levererat och nu upprättas bl.a medlemsregister. 

* Aktivitet (HL) 
Gruppsammansättning: Henrik Lindén, Kajsa Fridman, Nina Hammarström, Annika Lundgren, Jeanette Nilsson, 
Tina Jonsson, Pernilla Johansson. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och Anna Salomonsson 

* Ledstjärnorna (KRUS-rep)  
Gruppsammansättning: KRUS-rep och Pernilla Burakovsky. Adjungerad tjänsteman Maria Gudmundsson 

* Organisation (CJ) 
Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander, Helen Larsson Riis. Adjungerad tjänsteman Maria 
Gudmundsson 
Befintlig krisplan ska ses över (MG och CJ). 
 
* Ekonomi (AG)  
Gruppsammansättning: Ann-Louise Grahed och Tina Andersson. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson 
Balans och resultaträkningar finns tillgängliga i Teams. Allt ser bra ut och inga större konsekvenser pga Covid-
19. 

* Sponsorer, partners och intressenter (JN)  
Gruppsammansättning: Johnny Nilsson, Andreas Rödhammer och Denise Dako. 

* Tävlingsgrupp (CJ)  

Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Anders Fridman, Sara Ekeroth, Tilda Jönsson, Kicki Engzell, Johanna 
Berggren och Vibeke Fridman. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson 
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