
 
 
Styrelseprotokoll 
Alingsås Ryttarsällskap  
2022-06-13 
 
Närvarande: Ellinor Persson, Anna Jaf, Camilla Apoy, Christan Nellis, Björn Sjölin, Elin Johansson, 
Karin Sylvén, Mikael Hansson och Carita Wikström-Zetterström 
Frånvarande: Tove Svensson och Carl Skårman 
  

1. Mötet öppnas 
2. Val av sekreterare 

Ellinor Persson 
3. Val av protokolljusterare 

Christian Nellis 
4. Godkännande av dagordning för mötet - ja 
5. Ridskolerapporten (Carita)  

Carita inkommer med ridskolerapport under veckan. 
6. Budget från WS -Höjning boxhyra 

Styrelsen utreder höjning av boxhyran och återkommer. 
Styrelsen beslutar och godkänner prishöjningen av ridlektionsavgift med 5kr/lektion från och 
med höstterminen.  
Camilla skriver ett förslag till text på revidering av det informations mejlet som gick ut till alla 
uppstallade.   

7. Ny hemsida -uppföljning 
Är enligt plan. 

8. Lägesuppdatering från våra organisationsgrupper:                        
a. US 

Styrelsen ska på ett tydligare tillvägångsätt bjuda in USS till styrelsemöten. 
b. Kommunikation 
I lördags 11/6 var ARS på Vimpelns Sportdag för att sälja lotter, 50% av försäljningen går 
tillbaka till ARS. Det erbjöds även ponnyridning och käpphästhoppning på Vimpelns 
parkering  
c. Cafégruppen 



Karin har pratat med Sofie och Ida och det behövs mer medlemmar som vill engagera sig. 
Anna tar med frågan och annonser på instagram om behovet av ideelltcaféarbete  
d. Anläggning 

• Bodarna vid ponnystallet ska rivas.  
• Personal har påbörjat snickra på en kiosk med del för sekretariat i Sernekehallen. 
• ARS behöver hjälp med att få bort det gamla gruset/ridhusunderlaget som ligger 

på parkeringen. Alla meddelar får om de vill hämta grus. Anna kommer även 
informera om möjligheten det på Instagram. 

• Utredning för solceller: Christan ta fram ett förslag på solceller för anläggningen, 
han ska träffa levernatör på torsdag 16/6 för att gå igenom anläggningens 
möjligheter till att installera solceller.  

• Storhästsstallet håller på att utreda ombyggnation av sadelkammaren. 
• Byte av tak på lilla ridhuset:  Ställning kommer sättas upp på baksidan av 

ridhuset och plåten kommer bytas ut på baksidan under sommaren. 
• Högtalare vid paddocken fungerar inte. De är gamla och behöver revideras. 

Föregående Pay and Jump fungerade inte ljudet mellan stora och lilla ridhuset, 
det behöver ses över. -  Carita driver punkter och återkopplar.  

• Vi har även plöjt och sått ny betesvall på hagen närmast E20.  
e. Tävling 
ARS startar den 30/6 med Sommar-Pay and Jump på gräsbanan, vilket kommer ske 
regelbundet under sommarlovet.  
Finns även intresse av att arrangera Pay and Ride under sommaren.  
f. Trygghetsgrupp 
ARS har fått 22tkr till bidrag till satsning ”Trygg i stallet”. Föreläsning planerar att hållas 
om ungas psykiska ohälsa i november. 
Camilla har tagit fram ”trygghetsspelregler” som ska publiceras på ARS nya hemsida. 
Carita har bokat buss till Falsterbo Horse Show som planeras att avgå 13/7 
g. Bidrag 
Se ovan 
ARS har fått beviljat investeringsbidrag för renovering av tak på lilla ridhus på 400tkr från 
Alingsås Kommun. 
Sponsring  
Christian har påbörjat arbete med att locka fler sponsorer.  
Christian och Carl har dialog med Gunnel om nuvarande sponsorer.  
 

9. Genomgång av förra mötets protokoll 
  

10. Ekonomi 
Noggrann uppföljning av budget pågår, för att föreningen ska få ett bra resultat med hänsyn för 
de ekonomiska utmaningar som vi sår inför. 

  
11. Övrigt 

  



Revidering av avtal uppstallning 
Carl och Ellinor fortsätter att arbeta med uppstallningsavtalet. Förslag på att ge ut det på 
externremiss. För att låta uppstallade medlemmar inkomma med synpunkter  

  
12. Punkter till nästa möte 

Tydlighet kring köregler för uppstallning/boxplats 

Förslag på ny mötestid 18.30- 20.00 

Måndag 5/9 

Måndag 3/10 

Måndag 7/11 

Måndag 5/12 

  
13. Genomgång av dagens protokoll 

  
14. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare    Protokolljusterare 

Ellinor Persson  Christian Nelli 

 


