
Styrelsemöte Alingsås Ryttarsällskap 11/4 2022

Tid: 19.30-21.00

Plats: Teams el ARS

Närvarande: Björn Sjölin, Ellinor Persson, Camilla Apoy, Carl Skårman, Karin Sylven, Anna Jaf, Elin
Johansson, Tove Svensson

Frånvarande: Mikael Hansson och Carita

1.  Mötet öppnas

2.  Val av sekreterare Ellinor Persson

3.  Val av protokolljusterare Björn Sjölin

4.  Godkännande av dagordning för mötet

5.  Ridskolerapporten (Carita) - Kommer i efterhand pga av att Carita är sjuk.
Städdag 23/4.
Klubbmästerskap v. 19.
Plan finns att starta en ny ridgrupp för nybörjare innan vårterminen 2022 är slut.

6.  Ny hemsida -uppföljning - se ovan punkt Kommunikation.

8.  Lägesuppdatering från våra organisationsgrupper:

★ US

USS har pratat om att under detta år ska hänga lite mer tillsammans, lära känna varandra och
ha kul tillsammans som exempel att åka till Elmia (Jönköpings Horse show) osv. US kommer
att fortsätta med tidigare aktiviteter som exempel övernattningar. US har planerat in en
påskkväll den 17/4 som de är taggade inför.

★ Kommunikation

1. Arbetet med hemsidan flyter på enligt plan. Vi jobbar nu på innehållet på den nya sidan och sen är
planen att en testgrupp ska få gå igenom sidan och komma med feedback under maj. Sen korrektur
och lansering inför höstterminsstarten.

2. Vi efterlyser någon i styrelsen som vill ta en kommunikatörsroll! och vara styrelsens representant i
kommunikationsgruppen. T.ex.skriva medlemsinfo och se till att det som lyfts i styrelsen
kommuniceras ut till de som berörs, ibland till alla medlemmar via hemsida och Instagram, ibland till
t.ex. bara uppstallade. Lisa har delvis fyllt den funktionen men det behövs någon som sitter i styrelsen
som har den rollen.

Anna Jaf tar över rollen och kontaktar Lisa.

★ Cafégruppen - Karin Sylven är ny  kontaktperson
★ Anläggning -

- Personal har genomgått en utbildning för det nya reningsverket.
- Underlaget är utbytt i lilla ridhuset, det har tyvärr skapats en grop i mitten av ridhuset

vilket är ett problem.



- Anläggningsgruppen (Björn och Carl) kommer delta på inplanerad träff med
ponnystallet 25/4 gällande renoveringar och åtgärder av ponnystallet.

- Björn arbetar vidare med renovering av taket till lilla ridhuset. Offert är inkommen.
ARS har ansökt till kommunen för investeringsbidrag på 50% av
renoveringskostnaden.

★ Tävling - Inget nytt att rapportera
★ Trygghetsgrupp - Inget nytt att rapportera
★ Bidrag - Camilla och Gunnel undersöker bidrag på idrottonline, ARS har ansökt om

investeringsbidrag från kommunen, se punkt Anläggning.
★ Sponsring  - Nya ansvariga personer för Sponsring är  Christian Nelli & Carl Skårman.

9.  Genomgång av förra mötets protokoll

10.  Ekonomi - Karin ska få en överlämning av Malin inom kort.

1.  Övrigt

Revidering av avtal uppstallning - Ellinor skickar det nya avtalsförslaget till Carita samt Gunnel. Ellinor
och Carl arbetar vidare med avtalet samt bilagan för “stallregler”.

Stallhyra -  Förslag att inte revidera sommar-stallhyran för år 2023. Styrelsen ska även se över förslag
till ny stallhyra pga ökade driftkostnader.

Budget 2022 - Dagens kostnadsläge är förändrad, budget ska ses över en gång till.  Camilla kallar till
ett särskilt budgetmöte inom kort. Inbjuda är  Björn, Karin, Camilla, Elin och Gunnel. Återkoppling
kommer ske nästkommande möte i maj.

Upplägg för styrelsemöten - Verksamhetschefen ska delta på hela styrelsemöte. Vid behov av möten
utan Verksamhetschefen ska det lyftas till Camilla och boka ett extra möte.

Vad är styrelsen mål kommande verksamhetsår?
Vad är styrelsen mål för ett femårsperspektiv ?
Styrelsen bokar ett tillfälle för “styrelse workshop” - för att arbeta med styrelsen framtidsmål. Dag för
Workshop 22/5.

1.  Punkter till nästa möte

1.  Genomgång av dagens protokoll

1.  Mötet avslutas


