
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2022-09-11 kl.16.00 
 
   
 

Närvarande (markerade med X efter namn 
  Carola Granström X Emilia Sahlén X 
  Jan Hultgren X Britt Kamper Johnsson X 
  Helena Ageland   Jenny Kryhl  
  Emma Asklund X Sofia Kajrup  
  Emelie Hochfellner Svensson X 
    
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Emilia Sahlén  
Justerare: Jan Hultgren  
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Ja! 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Fixardagarna – första lördagen var det 
bra anslutning, andra lördagen lite 
mindre folk. Allt är inte klart på fixarlistan 
och läggs upp på SSRF fb-grupp. 
 
Offert – flaggstänger inte klart ännu 
 
Klubbkläder – Emelie återkommer 
(Emma kontaktar mamma Maria om att 
styrelsen tar över klubbkläder och 
ändrar på hemsidan till styrelsen 
kontaktuppgifterna från Marias) 
 
 

6) Ekonomi 
 

 

 

7) Medlemmar 
 

117 stycken  

8) Tävling 
 
 

 

De planerade tävlingarna och p&r är i 
full planering. 
  



9) Anläggningen 
 

 

- Belysning i gången mellan 
ridhuset och Sallerupsbanan. 

 
- Internet på anläggningen  

 
 
 

En elektriker har varit och tittat på gången 
mellan ridhuset och sallerupsbanan och 
även på parkeringsbelysningen.  
Vi har fått en offert på 12.500 ex moms – till 
gången (4 st LED lampor) – Styrelsen 
godkänner detta  
 

Anders har noterat att vårt internet är 
väldigt långsamt, han gissar det är routern 
som är problemet. Han införskaffar en 
dubbel router till anläggningen.  
 
 

 
 

10)  Ridhusen / Ridbanorna 
 

- Ljusinsläpp i ridhuset 

 

- Elförbrukning  
 

Jan tittar vad det innebär/kostar att byta ut 
ljusinsläppet längst upp på väggarna för att 
få mer ljus. Emma kollar om nät skulle 
funka. 

 
Elkostnaden kommer att sticka iväg rejält i 
höst/vinter. Vi måste hålla koll på detta och 
t.ex inte ha tänt i ridhuset när det är ljust 
ute.  

 
 
 

11)  Utbildning 
 

 

Hjärtstartare – Emma fixar utbildning och 
info om var denna finns på anläggningen. 
 

12)  Övriga frågor 
 

 

 
 

 

13)  Nästa möte 
 

16/10 kl 16.00  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
               
 
 
    Jan Hultgren 


