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Närvarande (markerade med X efter namn 
  Carola Granström X  Emilia Sahlén  
  Jan Hultgren X Maria Asklund X  
  Helena Ageland   Jenny Kryhl X 
  Emma Asklund X Sofia Kajrup X 
  Hanna Lindgren  
    
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Emma Asklund 
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Ja! 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Emma har inte fixat anläggningsskissen, 
men ska fixa den innan tävlingen. 
 

6) Ekonomi 
 

 

Ekonomin är stabil. Vi gör inte av med 
så mycket pengar, men eftersom vi inte 
har några event, får vi inte in mer 
pengar heller. 

7) Medlemmar 
 

Några nya sedan senast. 

8) Tävling 
 
Inkommande punkt:  
 

 
 

Nästa vecka har vi vår årliga 
”Tillsammans mot cancer” tävling i 
dressyr.  
Vi har 74 starter idag. För att 
förhoppningsvis få några till har vi tagit 
bort efteranmälningsavgiften. 
Banan inför helgen kommer att byggas 
på torsdag efter hoppträningen och 
harvning. 



9) Anläggningen 
 
Inkommande punkt: 

 
 

 

 Vi har fått en åkgräsklippare 
(Greta gräsklippare) av Solidens 
Schakt & Transport. Vi har 
bestämt att det inte finns någon 
åldersgräns för att få köra den, 
men om man är under 18 år 
behöver man ha tillåtelse av sin 
vårdnadshavare. 

 Vi har fått två skyltar till våra 
ridbanor med namnen som 
tävlats fram, dessa kommer 
inom en snart komma upp vi 
respektive paddock. 

 Vi kommer sätta upp en stolpe 
med en skylt vid gången mellan 
cafeteria och paddocken om att 
det inte är tillåtelse att rida eller 
gå med hästen där. 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
Inkommande punkt:  
 

- Lån hos Swedbank till 
ridhusunderlag 

 

 Vi har ett hål i sargen som måste 
åter gärdas. 

 Styrelsen beviljar att vi ansöker 
om lån hos Swedbank för byte 
av underlag i ridhuset. 

 Vi ska undersöka vilket underlag 
vi vill ha inlagt i ridhuset.  

 Jan och Carola ska på möte med 
MRCO och kolla vad de olika 
klubbarna har för underlag och 
se vad de tycker om det. 

 Evert har varit och kollat på vårt 
underlag vi har nu och tycker att 
vi gör ett bra jobb med harvning 
och kantskrapning. Han anser att 
det behöver bytas ut med att det 
inte är ett jättedåligt underlag. 

 Vi kan inte få bidrag från 
Idrottonline. DE ger bidrag för 
liknande projekt med endast en 
gång / förening per 10 år. Och vi 
fick bidrag av dem för 
paddocken och kan därför inte få 
för nytt underlag i ridhuset. 

 Malmöstad har inget bidrag vi 
kan söka med hänvisade oss att 
kolla om Boverket har. 

 

11)  Utbildning 
 
-  

- Lärgrupper är ihopsatta och 
Maria har beställt böcker och 
lagt upp en plan för hösten 
lärgrupper. Det kommer 




