
 

Styrelseprotokoll 2022-09-05 

Mötet öppnas 

Närvarande: Ellinor Persson, Anna Jaf, Björn Sjölin, Elin Johansson, Karin Sylvén, Carl Skårman och 

Carita Wikström-Zetterström 

Frånvarande: Tove Svensson, Camilla Apoy, Christan Nellis, Mikael Hansson  

 
1. Val av sekreterare 

Ellinor Persson 

2. Val av protokolljusterare 

Anna Jaf 

3. Godkännande av dagordning för mötet  

4. Ridskolerapporten (Carita) 

326st ridande 

Uppstart av ny grupp 

Hästarna är fräscha efter sommarvilan och personalen är utvilad efter fått en semester med lugn o 

ro.  

Gunnel har statat grönkort-kurs med 16 deltagare, även deltagare från andra föreningar. 

Högtalarsystemet är åtgärdat samt tvättmaskinen i ridskolestallet är reparerad av personalen. 

 

Behov av att byta lam i storstallet, nuvarande larm är 14år gammalt. Carita har fått en offert från 

företag, kostnaden för att installera ett nytt larm är 15tkr. Styrelsen beslutar och godkänner 

kostanden för att installera nytt larm. 

Föreläsning planeras att hållas av Verakliniken i november. 

Carita planerar att arrangera öppet hus tillsammans med hundstallet i november.  

 

Styrelsen beslutar att avsluta LF Mix Vision hons Länsförsäkringar Älvsborgs och ombud för detta är 

Marie Schiller, beloppet är 2752kr. 

 

5. Lägesuppdatering från våra organisationsgrupper: 

• Ungdomssektionen - Hur ska vi nå fram till USS för att de ska delta på styrelsemötet? US 

behöver hjälp och stöttning för att komma i gång! 

US har genomfört en tältövernattning i augusti som var mycket uppskattad. 



• Kommunikation 

o Ny hemsida – Hemsidan är lanserad. Ny adress är https://www.alingsasrs.se/  

Styrelsens medlemmar ska skicka en kort prestation om sig själva och sin koppling till 

föreningen till Anna Jaf/kommunikationsgruppen  

• Cafégruppen - Osäkerhet finns i funktionärsuppdraget för cafét, Gunnel ska uppdatera listor i 

cafét. Behöver bli mer tydligt om uppgifter och förväntningar i cafét. Förslag är att uppdatera 

info på hemsidan om funktionärsuppdrag för cafét, Anna uppdaterar info om cafét på 

hemsidan.  

•  Anläggning   

o Bodarna i ponnystallet är rivna. 

o Nytt underlag är inlagt i ridhuset. 

o Ny läggning av tak på lilla ridhuset samt utbyte av plåt på baksidan är nästan färdig. 

o Sadelkammaren i storhäststallet är snart klar. 

o Sekretariat- och kioskbyggnaden i Sernekehallen är nästan klart, återstår en dörr och 

en skrivbordsskiva.  

o Nya bokstäver på dressyrbanan, tallarna ska sågas ner  

• Tävling - Behövs nya permanenta skyltar inför tävling, Carita  får i uppgift att beställa skyltar. 

Tävlingar har startar och rullar på under hela hösten. Totalt är det 7st tävlingar under hösten 

och flera pay and jump/pay and ride. 

• Trygghetsgrupp - Inga nyheter. 

• Bidrag - Inga nyheter. 

• Sponsring - Uppstart fas 

6. Genomgång av förra mötets protokoll 

7. Ekonomi 

Vi går igenom Resultatrapporten för 22-01-01 – 22-07-31, Förening har ett positivt resultat.  

8.  Övrigt 

Gotlandsruss 

Uppstallning av Gotlandsruss i ponnystallet som ska gå med i ridskolans verksamhet.  

Carita berättar om bakgrunden till varför hon och Sofia Apoy donerar fyra Gotlandsruss till ridskolans 

verksamhet. Flera av ridskolans nuvarande små ponnyers är äldre och kommer snart behöva 

pensioneras. Ridskolan kommer till största del endast disponera fyra boxar nere i ponnystallet, inga 

andra utrymmen. Russen ska skolas in under en längre tidsperiod och i framtiden stalls in i ridskolans 

stall.  

Förslag att teckna ett foderavtal/en överenskommelse på ett år mellan föreningen och Carita och 

Sofia. Där föreningen står för kostnaden för ponnys, ex veterinärvård, försäkring hästarnas 

utrustning.  

Gula Huset 

Marie Schiller har varit i kontakt med byggnadsnämnden och det är okej att riva.  Vad ska vi göra? 

Fundera till nästkommande möte vad det finns för alternativ! 

Cafét 

Viktoria Andre är intresserad av att tillsammans med föreningen renovera och disponera cafét, för att 

det ska bli ett restaurangkök. Viktoria ska erbjuda mat på tävlingar samt bedriva verksamhet för 

catering. Viktoria har köksutrustning som hon kan installera i lokalen. Björn diskuterar vidare om 

idén, styrelsen är positiv.   

https://www.alingsasrs.se/


Revidering av avtal för uppstallning, Ellinor och Carl ska efter lite sommaruppehåll fortsätta arbetet 

med avtalet. 

 Styrelsen och personal är inbjudna till Föreningskväll för på Sparbanken 29 oktober med föreläsare 

Carolina Klüft   

9. Punkter till nästa möte 

Mötestid 18.30- 20.00 

Måndag 3/10 

Måndag 7/11 

Måndag 5/12 

10. Genomgång av dagens protokoll 

11. Mötet avslutas 


