Karlslunds Ryttarsällskap Styrelsemöte
Möte: 9 - 2021
Datum: 2021-10-25
Plats: Google Meet
Närvarande:
Jennifer Barker
Anna Magnusson
Christin Källman
Johanna Westerdahl
Lena Andersson
Lina Norman
Frånvarande:
Helen Seltman
Maria Tellström
Moa Larsson
Linnéa Andersson

1.

Mötets öppnande
Ordförande Jennifer hälsade välkomna.

2.

Närvarande
Enligt ovan

3.

Val av justerare
Till justerare valdes Christin Källman

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

5.

Uppföljning av punkter från föregående protokoll:
USEK
Usek hade möte i söndags (24 oktober). De pratade då om Lucia och har planerat att ha det
den 12 december vid 16 (lite oklart med tiden beroende på när lektionerna slutar).
De tänker sig ca 20 deltagare, en till häst och en till fots + en usek som leder. Usek pyntar
hästarna. Usek vill att caféet är öppet, det behöver bakas till caféet. Usek ska kolla med
Mariêle vilka hästar som är lämpliga att ha med.

27 november - Julpynt av stallet – usek föreslår att de själva pyntar stallet innan första advent
och då också har möte för att fortsätta planera Lucia. Pynt behöver inhandlas.
Påminnelse till USEK: De behöver börja planera för att ha ett årsmöte eftersom USEKs
representant till styrelsen ska väljas på USEKs årsmöte.

Säkerhet - Vägen
Lina: ”Väggruppen” har mailat både den person (Björn) vi tidigare haft kontakt med och även
till Länsstyrelsens info-mail. Ingen återkoppling än.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare varit ute på anläggningen och tittat på vägen och är
på vår sida. De har även kommit med förslag på åtgärder, men inte heller de har fått något
gehör från Länsstyrelsen.
Christin har pratat med kommunen, finns inga bidrag att söka för att jobba med säkerhet
kring vägen. Väldigt restriktivt med vad man får sätta upp, annars är risken stor att vi får
böter och att man får plocka ner det man sätter upp. Så om vi vill sätta upp skyltar behöver
man gå via Länsstyrelsen eller Trafikverket, Lena försöker kolla upp vad som gäller med
skyltar på egen mark.
Lena har pratat med Mariêle som önskar hjälp att röja sly mm där ridvägen ska gå vid
övergång mot Harekrishna. Lena kollar igen vad som ska göras.
Ansvariga för arbete med vägen: Christin, Lena, Lina
Projektstöd
Aktiviteter som vi fått projektstödspengar för och som ska genomföras under 2021:
 Belöningsbaserad träning – Ansvarig: Anna
Datum bokade, väldigt få deltagare anmälda hittills.


Fysträning för Tina – Ansvarig: Helen
Ett par träningar har genomförts. Få deltagare även på denna aktivitet.



Veterinärföreläsning hos Evidensia – Ansvarig: Jennifer
Jennifer kollar vilka datum som finns för veterinärföreläsningar.
Pris 100 kronor per person



Hästmassage – Ansvarig: Helen
Tillfället i oktober blev inställt, då vi inte fick några anmälningar. Helen har föreslagit att
försöka genomföra kursen på jullovet istället.

Jennifer kollar med Ridsportförbundet hur vi gör med projektstödet när vi inte får det
deltagarantalet till våra aktiviteter som vi hoppats på.
Fonder
Varken Helen eller Maria var närvarande, ingen mer info kring fonder.
Jennifer och Mariêle har sökt fonden från Jordbruksverket för belysning.
Ansvariga: Maria & Helen
Städa klubbförrådet
Mariêle har städat klubbförrådet.
Medlemsfest
Coronarestriktionerna släpps, så nu är det möjligt att börja planera för en medlemsfest.
Diskussion kring om vi kan ha årsmötet och festen vid samma tillfälle för att få ett ökat
engagemang för klubben.
Lina har kontaktat golfklubben och väntar svar från dem.
KM-hoppning 2021 (och Halloweenhoppning)
KM och Halloweenhoppning är planerat lördag den 6 november. Finns priser i klubbförrådet
sedan tidigare. Caféet ska vara öppet denna dag, självservering. Lena och Johanna hjälper till,
ridskolan ansvarar för planeringen.
Tävlingar på Karlslund 2022
Dressyrtävling anmäld
Lag 2022
Vårens lag är anmälda
Uppföljning av HLR-kursen 2022
Avvaktar med punkten tills Helen är tillbaka
Café 2022
Maria ska ta fram siffror på hur caféet har gått under året då vi haft självservering.
Bidrag
Jennifer har sökt ett coronabidrag och anläggningsbidrag.
Har även sökt och beviljats aktivitetsbidrag.

6.

Övriga frågor
Årsmöte
Vi avvaktar med att besluta datum för årsmötet till dess att vi haft mötet kring
Verksamhetsplan 2022, den 17 november 17:30
Verksamhetsberättelse
Ska tas fram i god tid inför årsmötet. Vi kör samma upplägg som förra året kring
Verksamhetsberättelse, alla hjälps åt att skriva och skickar sina bidrag till Anna som
sammanställer. Första utkast ska vara klart innan jul.
Aktiviteter som genomförts under 2021 och punkter som ska med:
Dressyrtävling
Massagekurs
Påskhoppning
Träning för Tina
Klickerträning
Stav
Luciatåg
USEKs berättelse ska med, så det blir en gemensam verksamhetsberättelse för klubben
Städdag
Frågor vi arbetat med under året, säkerhet, fonder, bidrag
Årsmöte USEK
Anna & Lena hjälper USEK att fixa detta

Nästa möte: 29 november klockan 18:00
Mötet avslutades

…………………………………………………
Vid protokollet
Anna Magnusson

…………………………………………………
Justeras
Jennifer Barker

……………………………………………....
Justeras
Christin Källman

Backlogg / Vilande punkter från tidigare styrelsemöten
Klubbförrådet behöver byggas klart
Bygg klart taket. Eventuellt lås. Inventera och märka upp vad och hur mycket som finns.
Uppmaning till usek – Boka Julia
Boka Julia som går satsningen Ung ryttare så hon kommer till ett usek-möte och berättar om
utbildningen.
Trähäst – måla och fixa
Aktivitet till våren.
Föreläsning med Johan Plates
Projektstödsaktivitet från 2020. Föreläsningen är betald, avvaktar pga Corona.
Ridhus, ridtält
Avvaktar
Belysning bortre delen av ridbanan
Fond från Jordbruksverket är sökt.
Klubbrum
Avvakta offerter
Dressyrclinic
Tillfrågade dressyrtränaren hade inte möjlighet under hösten 2020
Ryttarfest
Avvaktar pga pandemirestriktioner
Projektstöd
Separat möte för att planera aktiviteter att söka bidrag för år 2022.
Grönt kort kurs
Blev ingen år 2021 – behöver genomföras januari/februari 2022.

Beslut
Gamla klubbjackor
De gamla klubbjackor som finns kvar (svarta med Allsvenskan-tryck bak) reas ut för 350 kr/styck
Protokoll 2020-03-10
Motprestation vid betald utbildning
Styrelsen har kommit fram till att i de fall klubben står för kostnaden för en utbildning till en medlem
krävs någon form av motpretation.
Exempel:
– Betald kurs för handledare Grönt kort – motprestation: Hålla två utbildningar för klubben.
- Betald kurs Ung ryttare – motprestation: Berätta/Föreläsa för usek om utbildningen
Protokoll 2020-08 -18
Önskemål om kompetenser hos lagledare
Förslagsvis: Lagledaren bör ha tävlat på samma eller högre nivå än det lag man är lagledare för.
Lagledaren ska ha grönt kort och vara över 18 år. Vi ser gärna att man har ledarerfarenhet.
Dessutom ska man tycka att det är roligt att vara lagledare och hjälpa klubbkamrater, samt främja
god stämning mellan lagmedlemmarna.
Protokoll 2020-11-24
Styrelseprotokoll
Då vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att läsa styrelseprotokollen, för att ökad insyn och
delaktighet i klubbens arbete, beslutar vi att protokollen ska läggas upp på klubbens hemsida.
Protokoll 2021-06-15

