Karlslunds Ryttarsällskap Styrelsemöte
Möte: 10 - 2021
Datum: 2021-11-29
Plats: Karlslund
Närvarande:
Jennifer Barker
Anna Magnusson
Christin Källman
Lena Andersson
Lina Norman
Frånvarande:
Helen Seltman
Maria Tellström
Johanna Westerdahl
Moa Larsson
Linnéa Andersson

1.

Mötets öppnande
Ordförande Jennifer hälsade välkomna.

2.

Närvarande
Enligt ovan

3.

Val av justerare
Till justerare valdes Lena Andersson

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

5.

Uppföljning av punkter från föregående protokoll:
USEK
Usek hade möte i lördags och planerade Lucia. Tanken är att Luciatåget startar 15:30 och
samling 14:30 för att öva sånger.
Usek kommer att ha årsmöte den 16 januari klockan 11:00. Anna hjälper dem med
dagordning och anslag. Linnéa fixar deras verksamhetsberättelse.

Säkerhet - Vägen
Inget nytt sedan sist – punkten kvarstår.
Ansvariga för arbete med vägen: Christin, Lena, Lina
Projektstöd
Diskussion kring projektstödsaktiviteter och varför det blivit så lågt intresse för de aktiviteter
vi anordnat. Hur kan vi göra för att öka intresset för aktiviteter klubben anordnar och kan vi
anslå dem på fler ställen för att synliggöra dem?
Jennifer har varit i kontakt med ridsportförbundet och vi blir iaf inte återbetalningsskyldiga
för de pengar vi fått.
Viktigt att alla aktiviteter finns i Hippocrates och deltagare är registrerade inför rapportering
av LOK-stöd och rapportering till ridsportförbundet.
Aktiviteter som vi fått projektstödspengar för och som genomförts under 2021:
 Belöningsbaserad träning – Ansvarig: Anna
Kursen genomförd. Få deltagare men uppskattat av de som var med.


Fysträning för Tina – Ansvarig: Helen
Ett par träningar har genomförts. Enbart ett fåtal deltagare har varit med.



Veterinärföreläsning hos Evidensia – Ansvarig: Jennifer
Uppskattat besök, men få deltagare som åkte med till Stav.



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

Fonder
Inget nytt annat än att Jordbruksverket meddelat att de tagit emot vår ansökan.
Varken Helen eller Maria var närvarande, ingen mer info kring fonder.
Medlemsfest
Lina har försökt komma i kontakt med de ansvariga för restaurangen på golfklubben. Men ej
fått någon kontakt med dem.
Diskussion kring alternativa ställen att vara på.
Uppföljning av HLR-kursen 2022
Avvaktar med punkten, HLR-kurser genomförs inte just nu.

Café 2022
Maria ska ta fram siffror på hur caféet har gått under året då vi haft självservering.
Punkten kvarstår.
Bidrag
Beviljade aktivitetsbidrag från kommunen och det är utbetalt.
Svar på om vi blir beviljade coronabidrag väntar vi ff på.
6.

Övriga frågor
Årsmöte
Datum för årsmöte: Tisdag den 15 februari klockan 18:00.
Christin fixar fika till mötet, smörgåstårta & fika.
Jennifer bokar lokal och fixar anslag.
Vill Johanna baka?
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
Öppen bana
Frågor vi arbetat med under året, säkerhet, fonder, bidrag
Verksamhetsplan 2022
Mötet för verksamhetsplan blev inställt pga sjukdom.
Verksamhetsplan måste vara framtagen i god tid då den ska med i dokumentationen till
årsmötet.
Förslag nytt datum: 9 januari 13:30

Nästa möte: 18 januari klockan 18:00
Mötet avslutades

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

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

……………………………………………....
Justeras
Lena Andersson

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

