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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

  Styrelsemötesprotokoll 
 
 
Datum:  2021-03-17 
Plats:  Teams 
Protokoll nummer: 2 
 
Mötets Ordförande: Helén Larsson Riis 
Sekreterare:  Hanna Elfvin 
Justerare:  Ann-Louise Grahed 
 

Funktion  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  
Repr Krus  Filip Persson  x 
Repr Krus - Sup Vilma Hilding  x 
Adjungerad Maria Gudmundsson x  

 
 

§ 1. Val av Ordförande 

Helén valdes till mötets ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av sekreterare 

Hanna valdes till sekreterare. 

§ 3. Val av justerare 

Ann-Louise valdes till justerare. 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände liggande dagordning. 
 

§ 5. Föregående protokoll  

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll. 
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§ 6. Verksamhetsstyrning 

a) Genomgång av Styrelsens roll, uppgift och ansvar.  

Noteras: Viktigt för styrelsens medlemmar att vara en del av arbetsgrupperna och ha ett band ut i 

verksamheten.  

b) Styrelsens arbetsrutiner och ansvarsfördelning av olika roller.  

Noteras: Inför styrelsemöte ska punkter till agendan meddelas HLR, MO eller JK minst en vecka innan 

mötet. Möten förläggs i nära anslutning efter ekonomigruppens möten.  

c) Styrelsens årshjul 2021 

Noteras: Viktiga milstolpar i styrelsens arbete och skapar kontinuitet, återfinns på Teams. 

d) Mappning av styrdokument, filer och diverse dokument i Teams. 

Beslutas: HLR, JK och MG ansvarar för att skapa bättre stringens och ordning i filstrukturen, och 

säkerställer att berörda personer/arbetsgrupper har access till rätt dokument.  

(Jessica K lämnar mötet) 

§ 7. Verksamhetsstyrning (VC) 

Kortare genomgång av verksamhetsplan 2021 av MG 

Noteras: Mycket av det som står i verksamhetsplanen är redan påbörjat, och MG bedömer att arbetet löper på 

bra. 

a) Pandemier: 

EHV1: Alla tävlingar är avblåsta till 11/4. Ingen större spridning i Sverige, men noggrann hygien mellan 

ridanläggningar/stall viktigt. 

Covid: Löpande kontakt med Malmö stad/Fritidsförvaltningen m.fl för ev lättnader (MG/HLR), men i 

övrigt ligger planen om att hålla stängt fram till 31/3 fast. Mellan styrelsemöte håller incidentgruppen 

(MG/HLR/MO/CJ) löpande avstämningsmöten. 

b) Personal: 

Fanny fortsatt föräldrarledig, går in som vikarie vid behov, planerat tillbaka under ht 2021.  

 Personalen har löst sjukfrånvaron och prioritering av arbete fint trots ansträngt läge under corona. 

Pedagogik utbildning i samarbete m Malmö Högskola för ridlärare under våren. 

c) Hästar: 

Flera hästar står still pga hälta eller andra problem (Qrut, Queen, Hjärtat, Agge)  

D-ponny på väg in v. 12 (Irland) och ska stå i mobilt karantänstall under 14 dagar.  

d) Ekonomi:  

Ingen ny sammanställning sedan december.  

Nytt redovisningssystem (Fortnox) på väg in.  

Avtalsrörelsen för Kommunal är klar och lönerevision sker inom ramen för budget. 

e) Årets ridskola: 

Stall/ridhus utsmyckade. Övriga planer: fotobok (i kombination med 40-årsjubileum); fest preliminärt 
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den 21/8; live/filmat event med intervjuer mm. 

Flera bidrag från sponsorer tack vare utmärkelsen. 

§ 8. Arbetsgrupper 

Se addendum 

Justering i arbetsgrupper: 

a) Anläggning: lägg till Andreas 

b) Kommunikation/IT: lägg till Hanna 

c) Aktivitet: Tina utgår  

d) Ledstjärnorna: Pernilla utgår  

   

§ 9. KRUS 

Inget inrapporterat. 

§ 10. Nästa styrelsemöte 
Nästa möte: Onsdagen 28/4  
 
 
§ 11. Övrigt 
MRCO – samverkan.  
Noteras: Malmö Stad/Fritidsförvaltningen vill gärna se mer samverkan mellan klubbarna då man vill ha en part 
att ha dialog med.  
Registrering av hästar till Jordbruksverket pågår 
 
 

 
 
§ 12. Mötets avslutande  

Mötets ordförande tackade för engagemang i mötet. 

 

Mötets Ordförande   Sekreterare 

 
.......................................................................  ....................................................................... 
Helén Larsson Riis    Hanna Elfvin 
 
 
Justeras 

 
....................................................................... 
Ann-Louise Grahed  
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Addendum – övrig information från arbetsgrupper 

§ 8. Rapportering från arbetsgrupper  

 
Uppdatering från Aktivitetsgruppen, 2021-03-12  
På grund av den rådande pandemin är antalet aktiviteter som KRF kan genomföra kraftigt reducerade. Vi följer 
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet rekommendationer för 
verksamheter vilket innebär att majoriteten av de traditionella aktiviteterna som samlar grupper av folk, till 
exempel våfflan, lokala tävlingar och familjedagar, är för nuvarande inställda.  
  
Malmö Stad har stängt sina fritidsverksamheter till och med den 31 mars och KRF har begränsade möjligheter 
att ordna arrangemang utöver lektionsverksamheten under denna period.   
  
Några aktiviteter planeras att utföras under våren. Dessa aktiviteter bedöms som icke riskbenägna och bedrivs i 
huvudsak utomhus och i små grupper.   
  
Aktiviteter:  
- Renovera hinderstöd vecka 13.  
- Städdag vecka 16  
- Måla hinder vecka 17  
- Betessläpp vecka 23  
  
Aktiviteter som är beroende av hur restriktionerna ändras framöver, och eventuellt behöver flyttas till hösten, 
är:  
- Hopptävling vecka 18  
- Familjedag vecka 21  
- Hundjogg i samband med betessläpp vecka 23  
Ett firande av att vi blev årets ridskola 2020 och att KRF fyller 40 år som förening planeras.  

 
Uppdatering från Tävlingsgruppen, 2021-03-12 
KRF Cup beslutas att skjutas fram till hösten pga rådande restriktioner. 
Underhåll och renovering av bommar och hinderstöd bestämt till 11/4, 18/4, 25/4. 
Tävlingsrosetter som anger Årets ridskola och KRF 40 år tas fram. 
Hopptävling inplanerad v18. 
 
Uppdatering från Anläggningsgruppen, 2021-03-17 
Arbetet med renovering och anläggning av Västra Ridbanan fortgår. Pga det kalla vädret så är 
färdigställandetiden framflyttad till slutet av mars. 

 
Övriga grupper: Inget inrapporterat 
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