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PROTOKOLL
fört vid Falu Ridklubbs styrelsesammanträde 10 april 2016
Närvarande: Maria Nergaard Lars Robertsson

Anna Elfqvist Tomas Isaksson
Mimmi Wänn Ellen Hedlund
Paulina Lund
Marika Schön

Öppnande §1 Ordförande Maria Nergaard öppnade mötet.

Rapport ridskolan §2 MS redovisar läget. Sjukdomen över, nästa helg släpps allt. De söker två
ponnyhästar. Det är en praktikant från Strömsholm på plats. Nya ponnyn verkar
bra. Storhästarna går bra. Problem med hagarna och dessa måste åtgärdas.
Ängen är väldigt dålig nu. MN pratar med Christin för att se hur det ser ut med
pengar, vi måste ha en plan och dela upp kostnaden på några år.
Beläggningen är full och vi har kö. Kvalitetssäkringen för ridskolan kräver vissa
uppdateringar.

Rapport US §3 Ellen berättar att det var cirka 20 barn/ ungdomar med på påskaktivitet. Även på
lördag är det taco/lekkväll. US har varit på banken och har löst kontofrågan.
Emma Berntsson är kassör och Evelina har ansvar över bankkonto mm.US ska
ha möte med Stjärntryckeriet kring fråga om US-tröjor. US-rummet är nu
urstädat.

Ekonomi §4 Likviditeten är god.

Stadgar §5 TI har tittat på stadgarna. Dessa följer stadgarna som förbundet har. Dessa
måste dock beslutas igen vid extra allmänt möte, kallelse utfärdas minst 10
dagar i förväg.

Detaljplan Främby
udde

§6 Lars R skissar på förslag på önskemål om ridstigar och passager över vägen
och skickar runt så vi lämna synpunkter. Sen ska det skickas in till kommunen.

Voltige §7 Det ska upprättas avtal, men det är inte helt klart med alla kostnader för
sektionen ännu. CO och MS tittar på det. MN har upprättat utkast till avtal.

Övrigt §8 MN och CO har haft möte med Gunnel Eld och att de nu kan ha intressegrupp
och gärna återkoppla till styrelsen. MS ska ha möte Marie (ridterapeuten) i maj
med dem angående antalet personer som är redo att slussas upp i vanliga
grupper eller någon form av lugna grupper. Fortsatt arbete med
verksamhetsutvecklingen krävs under 2016 för att ta beslut om verksamheten
på lång sikt.

Nästa möte §9 Kort avstämning kring yttrandet den 206-03-17. Nästa styrelsemöte 1/5 kl 18-
20.

Justerare §10 AE justerar protokollet.

Mötet avslutas §11 MN avslutar mötet.



Falu Ridklubb
PROTOKOLL 2(2)

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Dokumentnamnr

Paulina Lund Styrelsemöte 2016-04-10
Dokumentansvarig/Godkännande Kontrollerat Datum Projekt

2016-04-10 Styrelsemöte

Paulina Lund Maria Nergaard Anna Elfkvist
Skereterare Ordförande Justerare


