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Kallade: Elena Hultgren, Maria Söderberg, Katarina Werner, Åsa Johansson, Pernilla Hallin,
lda Slänsby, Lina Nyholm, Kristina Orselius, Ann-Sofie Jonsson

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen, Ulf Paulsson, Susanne Berg (valberedningen),
Ulla Cederlund (revisor)

Närvarande: Elena Hultgren, Maria Söderberg, Katarina Werner, Pernilla Hallin, Äsa Johansson,
lda Slänsby, Kristina Orselius, Ulf Paulsson, Susanne Berg, Margareta Forsberg

Styrelsemöte
Tid: 16 januari 2022 klockan 18.30-20.30 Plats: Digitalt (Teams)

Dagordning:
L. lnledning/öppnande

Elena hälsar alla välkomna o tackar för träffen vi hade på 'Vänner o vin'.
Malin Grönberg, voltige, har efterfrågat att få köpa loss voltigegjorden, men styrelsen anser att
vi ska behålla den. Planen är att återstarta voltigen i föreningen så fort det finns möjlighet och
det finns en tillgänglig häst.

2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd

3. Val av protokolljusterare
Katarina Werner

Föregående protokoll
Protokollet godkänt och läggs till handlingarna.

Ekonomi
a) Resultatredovisning

lntäkter:
- Kompensationsstöd 9 000 kr
- Medlemsavgifter 15 000 kr

Utgifter:
- Ärsavgifter HM, 2000 kr
- Elavgift klubbrum, ca 2800 kr
- UtbildninS ULK/FULK, 3500 kr

2A2L ärs resultat: +75 000 kr
b) lnformation HM/ldrottOnline

4.

5.
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lnget nytt

c) Medlemsavgifter2023
Förslag på medlemsavgift 2023. Styrelsen beslutar att ge detta som förslag till
årsmötet.
Junior 300 kr

Senior 450 kr
Familj 1000 kr

d) Revisor Ulla Cederlund
Revisor Ulla Cederlund meddelar via mail att allt ser väldigt bra ut och allt är i ordning.

Stor eloge till kassören

e) Svea skog, Länsförsäkringar östgöta Sponsoravtal2022
Kristina ser till så att sponsorer faktureras.

6. Registerutdrag
Elena har tittat på registerutdrag för 2022för Maria Ax6n och Kristina Orselius. Katarina

Werner och Susanne Berg har tittat på registerutdrag för 2A22för Elena.

Uppmanar övriga i styrelsen att begära registerutdragför 2O22.

7. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarna kommande aktiviteter
Maggan informerar. Arbetsgruppen planerar att träffas inom kort för att planera vt2A22 mer i

detalj och även planera ht2022.

Ska också planera för jubileet 2022. Äsa skickar ut något för att informera för medlemmarna
att föreningen har jubileum i år.

Ridskolan har haft ca 2LO uppsittningar per vecka under htZOZL. Ridskolan har rullat på trots
pandemin, men det som har påverkats är helgaktiviteterna. Där har beläggningen varit lägre.

Vt2022 visar på 100% beläggning på ridskolan.

Planering framåt
Januari
29 Snöstjärnan omg 2
Februari
13 Årsmöte
1-9 Snöstjärnan omg 3
Maj
21,-22 Dressyrtävlingar, lokal nivå. Häst och ponny div 3 final
Juni
I3-L7 Dagridläger 1

13-16 Vuxendagridläger, kvällstid
20-23 Dagridläger 2

26-30 Övernattningsläger
Juli
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2-3 Hopptävlingar, lokal nivå. Häst och ponny

Augusti
L-5 Dagridläger 3

B Hf -ZZbörjar på Ridskolan

Lotteritillstånd
Vi har fått lotteritillstånd. Nu till slut har lda rätt kontaktuppgifter till granskningspersonen hos

kommunen. Så nu är vi redo om vi vill startat upp ett lotteri.

8. Rapporter
a) Skrivelser

Riktlinjer FHM - lnget nytt
lnformation från öRFs tävlingssektion. Mycket information. Nedan ett utkast.

- Ridsportgalan framflyttad till April
- From 2022 är propositionsavgiften på 2OA,- borttagen för er som arrangerar 1

och 2* tävlingar
- önf kommer anordna en träff framöver med Camilla Sand från SVRF, med

marknadsföring och sponsring i fokus
- Kurs i Equipe 27 f ebruari digitalt - TS förslag är att skicka Tea Gustafsson och

Lisa Stadig om de är intresserade
- Tävla i Lag

Utvecklingstipendium Motala kommun - Finns möjlighet att nominera unga talangfulla
idrottare. Vi nominerar Lina Wall. Elena o Maggan hjälps åt för att skriva ansökan.

b) Beviljade Bidrag: -

c) Sökta bidrag:
LOK ht 2021

Aktivitetsstöd Motala kommun ht 2021

d) Återstartsstöd
Pernilla har utformat ett förslag för att söka återstartsstöd. Förslaget innebär att vi

söker återstartsstöd för breddverksamhet, 5000 kr (US med ledarstöd och
föreningsteknik), och tävling 12 000 kr (sänkta startavgifter). Styrelsen beslutar att vi

ansöker enligt förslag. Pernilla renskriver och får hjälp av som har behörighet att skicka

in ansökan.

e) Utbildning
FULK - Förberedande ungdomsledarkurs IL-1,4 år. Framflyttad pga pandemiläget.
Vi har anmält 6 st från klubben som är anmälda. lnget nytt datum finns.

ULK omg 2 - en del kvar som kommer att ske digitalt. Från föreningen deltar Lina

Nyholm och ldun Dahlström.
f) Cafeteriasektionen

Cafeterian kommer att vara öppen:
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- Snöstjärnan omgåne229/I
- Snöstjärnan omgåne3 L9/Z

g) Tävlingssektionen
önskan om nystart där TS är med på styrelsemötena.

h) Ungdomssektionen
lnget nytt.

i) Miljö
lda jobbar på med att forma ett förslag för miljöpolicy.

Återkoppling miljöträff med Motala kommun, Bo Hammarberg, 7/I2.Elena o Maggan

rapporterar. Tyvärr var representanten från kommun inte rätt person för de frågor vi

hade. Han ska återkomma och återkoppla med namn på lämpliga kontaktpersoner.

Han rekommenderade att Naturvårdsverket har'Klimatklivet' där det ev. finns stöd att
söka.

i) tr
Medlemsenkäten ska sammanställas fr 2OZt och tas med i Verksamhetsberättelsen.

Åsa ansvarar för det.
Ska titta på arbetet med hemsidan framöver.

k) Möte Sarneke, Äsa o Katarina

lnformationsmöte från Sarneke om planerna för området kring Lokverkstaden.

9. Årshjul
Ska kolla upp investeringslista - Maria
övriga aktiviteter genomförda eller inplanerade.

10. Bordlagda ärenden/Åtgardsllsta
a) Policy för tävlandelag2022

Göra utskick till medlemmarna angående att rida i Lag - Åsa o Maggan tittar vidare på

det.

b) Byggprojekt övervåning
Skissunderlag har kommit från Byggritningar AB. Vi kommer nog behöva installera en

hiss också.

Diskutera underlaget vidare under nästa styrelsemöte och ev. forma en arbetsgrupp för
detta. Förslag att ta med Ulf, Lars Askling, Mia o Maggan.

c) Sjöstadshäftet
19sttomt6/L.
Gör mer utskick under februari.
Ba nderollen eftersöks, Äsa.

d) Årsmöte 2022
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lnför Årsmöte 13 feb 2022k1.11.00.

o Vi beslutar att vi kör digitalt

r Ärets Eldsjäl- beslutad. Äsa fixar diplom. Elena fixar presentkort Granngården

. Ärets tävlingsryttare - Lovisa Willenhed. Elena fixar täcke och presentkort Mantorp

Travshop

. Årets stallkompis - Åsa kollar med US. Elena fixar presentkort Granngården.

o Årets lektionsryttare- Åsa Johansson. Diplom, Presentkort Granngården. Elena fixar.

o Rapport från Valberedningen klart senast 30 januari: Susanne Berg

Har fått tag i en person som har tackat ja, o ställer upp till styrelsen nästa år, Anna

Askling. Annars är det väldigt svårt att få tag i folk. Valberedningen har fått lite tips

på personer som de ska kontakta. Behöver ytterligare 2 personer ska nomineras till

styrelsen.

o Verksamhetsberättelsen klar senast 30 januari, ansvar: Maria Söderberg, Elena

o Kallelse dagordning Klar senast 30 januari, ansvar: Maria Söderberg, Elena

o Ordförande - Maria Axen

o Sekreterare - Ej utsett än. Elena fixar.

o Maria o Åsa ansvarar för tekniken och att visa dokument under mötet.

e) Ansvarsområden
Jobba vidare med detta i mars.

11. Övriga frågor: -

12. Nästa möte.
Årsmöte söndagen L3 feb kl. 11. Digitalt
Konstituerande styrelsemöte söndag 6 mars k.

beroende på FHM:s rekommendationer.

13. Mötet avslutas

18.30-20.30, Klubbrummet Nyckelby el digitalt

Su*lÅrU'
Elena Hultgren

Justerare
Katarina WernerMaria Söderberg
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