
Sammanfattning av ARS styrelsemöte 2022-02-07

Tid: 19.00-21.00

Plats: Teams el ARS

Närvarande: Ellinor Persson, Camilla Apoy, Carita Wikström, Carl Skårman, Tove Svensson,

Björn  Sjölin, Malin Inge.

Frånvarande: Anders Petersson, Mikael Hansson och Sara Gullbekk

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare

Ellinor Persson

3. Val av protokolljusterare

Carl Skårman

4. Godkännande av dagordning för mötet

Ja

5. COVID 19

Alla restriktioner hävs onsdag 9/2–2022.

6. Ridskolerapporten (Carita)

Carita presenterar månadens siffror i ridskolerapporten samt målsättning för år 2022, en

långsiktigt plan/strategi för att öka omfattning av ridskolans  verksamhet, med fler hästar,

fler ridande elever, en lösdrift. Föreningen behov av att  expandera.

7. Ny hemsida -uppföljning

Styrelsen beslutar att gå vidare med nytt förslag för hemsidan utifrån nytt beslutsunderlag.

Mer info under kommunikationsgruppens rapport längre ner.

8. Årsmöte

Dag, tid och plats: 20/3, kl.15 Mötet håll fysisk i teorisalen med möjlighet till att delta via

länk.  Kontituerande möte sker direkt efter avslutat årsmöte. Planering med

ansvarsfördelning inför årsmötet.

9. Lägesuppdatering från våra organisationsgrupper:

a. US - Inga kommentarer

b. Kommunikation

i. Mest aktuellt just nu är ny hemsida. Ida Ö har fått kontakt med en

medlem som är webbdesigner och som har erbjudit sig att bygga en

ny hemsida till betydligt lägre pris än förra offerten vi fick eftersom en



del av arbetet kommer göras ideellt. Björn och Camilla har fått mer

info om detta - vid frågor kontakta Ida Ö. Projektstart och möte med

hemsidegruppen planeras till slutet  av februari. I och med

hemsidearbetet kommer vi naturligt in på kommunikationsstrategi

(hur vi använder resp. kanal, når ut till rätt målgrupp mm). Har ni

tankar om det så förmedla gärna det till oss så tar vi  med det i

arbetet!

ii. Årshjul för kommunikation påbörjas. Syftet är att samla alla

uppdateringar  som ska göras under ett år (t.ex. info om medlemskap,

inför årsmötet, DP  stipendium, vad som ska uppdateras inför

terminsstart osv) så att inget faller  mellan stolarna.

c. Cafégruppen - Inga kommentarer

d. Anläggning

i. Björn inväntar offert för nytt tak till lilla ridhuset, innan uppdatering

av  budget för anläggning kan specificeras.

ii. Träden vid ponnystallet är nedplockade.

iii. Anticimex/brandskydd – Har påpekat att dörrarna hålls öppna mellan

ridskolestall och privatstall. De ska vara stängda under natten. Björn

kommer installera dörrmagneter och en rökdeckare i taket så att de

automatiskt stängs  vid rök och brand.

iv. Förslag från Anticimex att installera en hjärtstartare på anläggningen.

Kostnad 7000kr/per år. Styrelsen beslutar att inte installera/hyra

hjärtstartare.

v. Björn och Carita ska planera tid för byte av ridbotten i lilla ridhuset.

Viktigt  att datum kommuniceras till intressenter.

vi. Förslag att bygga ett sekretariat med del för kiosk i stora ridhuset.

Sekretariatet kommer byggas på golvnivå i sektionen innan nuvarande

domartorn och kommer bli ca 6 meter långt. – uppskattningsvis

30.000kr i  materialkostnad.

e. Tävling

i. Karin och Ellinor planerar ett arbetsmöte för tävling. För att involvera

fler att driva  och fördela ansvar inför under och efter tävling. Exempel

att få Gruppledare inom  Café, Gruppledare för sponsring till

tävlingspriser, Funktionärsledare m.m. Förslag på datum är lördag

26/2.

f. Trygghetsgrupp- Inga kommentarer

g. Bidrag

i. Camilla undersöker information om anläggningsbidrag från

kommunen.

h. Sponsring



i. Ellinor pratar med Anders och Sara för rutin av överlämnande av

sponsring.

10. Genomgång av förra mötets protokoll

11. Styrelsens inkorg

Information om Nätverksträffar och frukostmöte från Ulrika Ahlberg Messina – RFSISU.

Camilla vidarebefordrar inbjudningar från RFSISU till alla i styrelsen.

Ny Styrelse kan få möjlighet att gå igenom utbildningar från RFSISU

12. Ekonomi

Malin uppdaterar budget för 2022 under v.6. Därefter kan alla kontrollera budget på driven.

13. Övrigt

a. Revidering av avtal för uppstallning, kan lämplig medlem i Styrelsen hjälpa

till? Förslag till arbetsgrupp för att omarbeta avtal för uppstallning: Ellinor,

Carl och Tove.

b. Pris för 10-kort. Beslut att 10-kort ska återgå till 1000kr. Uppdateras på

hemsidan.

14. Punkter till nästa möte

a. Uppstallningsavtal

Nästa styrelsemöte måndag 7/3 – OBS: kl. 19.30 – 21.00

Vid protokollet Protokolljusterare

Ellinor Persson Carl Skårman


