
 

 

 

 

 

 

Konstituerande styrelsemöte  

 

Tid: 6 mars 2022  

Plats: Klubbrummet Stall Nyckelby, Motala 

Kallade: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina Orselius, Pernilla Hallin, Ida Slänsby, Ella Axelsson, 
Anna Askling, Ingmarie Ramsten 

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen, Ulf Paulsson, Cissi Andersson 

Närvarande: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Pernilla Hallin, Ida Slänsby, Ella Axelsson, Anna Askling, 
Ingmarie Ramsten 

 

Dagordning: 

1. Inledning/Öppnande 
Mötet öppnas och kort presentation av alla styrelseledamöter. Foto på tillkomna ledamöter 
skall ordnas till anslagstavlan. Åsa ansvarar för detta och målet är att det ska vara klart i 
mars. 
Alla har fått dropboxtillbehörighet. 

Mötesdatum Vt. 2022. 3/4, 24/4, 15/5, 12/6. Mötestid: 18.30–20.30 

 
2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av protokolljusterare  
Protokolljusterare: Åsa Johansson. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll uppläses av Elena Hultgren 
 

5. Styrelsen utser till:  
Vice Ordförande för 2022: Pernilla Hallin 
Sekreterare för 2022: Ida Slänsby 

 



6. Ekonomi: 

a) Firmatecknare 2022: 

Kassör Kristina Orselius och ordförande Elena Hultgren samt adjungerande kassör Ulf 
Paulsson valdes till firmatecknare för Föreningen Nyckelryttarna, organisationsnummer 
824001-1570. De skall kunna firmateckna var för sig. 

Kassör: Kristina Orselius  

Ordförande: Elena Hultgren  

Adjungerande kassör: Ulf Paulsson  

b) Resultat: 

 Tom. februari 2022; plus 10626:-  

c) Medlemsregister 2022 ska vi gå igenom så att vi ser att medlemmar som betala 
medlemsavgiften 2022 kommer med i filerna från Horse manager. 

18/3 träffas Kristina Orselius och Elena Hultgren och sammanställer antalet medlemmar från 
IdrottOnline samt Horse manager. Detta redovisas sedan vid nästa styrelsemöte.             

d) Nedläggning av Horsemanager (HM) 221231?  

HM är vårt bokningssystem för ridlektioner samt även där fakturor skapas. Detta kommer 
läggas ner 31/12 2022. Stall Nyckelby och Kristina Orselius kommer tillsammans gå igenom 
alternativ till HM efter dec- 2022. Det nya systemet måste vara kompatibelt med Idrott 
Online. 

7. Registerutdrag:  
 
Registerutdrag har inkommit från, Tove Nyström, Åsa Johansson, Ida Slänsby, Margareta 
Forsberg. Skall inkomma från alla som arbetar med barn. Information till nya ledamöter om 
hur man ansöker om registerutdrag hos polisen. 
 

8. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarnas aktiviteter 
 
Arbetsgruppen bestående av Maria Axén, Margareta Forsberg, Åsa Johansson och Pernilla 
Hallin redovisar för kommande aktiviteter. Ett önskemål finns om att gruppen har en 6 
månaders framförhållning i grundplaneringen 
 
Januari-februari 2022: 
Under vecka 5, 6, 7 var det stor frånvaro i ridgrupperna. Färre antal uppsuttna elever än 
tidigare år. I övrigt hölls Snöstjärnan omgång 2, damhoppet samt WE och hoppträningar samt 
dressyrträningar. 
 
Kommande aktiviteter 2022: 



Planeringsgruppen har haft möte och planerat aktiviteter under vårterminen 2022 och 
början av höstterminen. 
Vi kommer att ha hoppträningar, prova på-ridning, Snöstjärnan omg 3 Final. Säker häst-kurs, 
tantdressyr och WE samt även US aktiviteter som vi fått projektpengar för. Pernilla bokar 
datum och stämmer av med Maggan under v. 10. Förslagsvis är påsklovet en bra dag att ha 
dessa aktiviteter på. Städdag skall planeras in. Likaså funktionärsutbildningar. 
Kalendern hittar man på www.nyckelryttarna.se och www.stallnyckelby.se/vad-hander-i-
nyckelby/ 

27/3 Kompishoppet i Norrköping med ridskolehästar, frågan om vi skall delta kvarstår, och då 
med ponny. 

28/3 firar Mulle 50 år.  

Julia Johansson har hoppträning för lagryttarna samt clinic för övriga intressenter under 
teoriveckan 28/3-3/4 

2/4 Länsförsäkringar Östgöta Cupp käpphästhoppning samt Prova på-ridning 

9/4 Hoppträning för Maggan 

15/4 Påsk WE 

7/5 Mulle cup 

14/5 Prova på-ridning 

21–22/5 Dressyrtävlingar, lokal nivå ponny/häst 

26/5 Länsförsäkringar Käpphästcup och Nyckelbydagen 

11–12/6 Nyckelkombon dressy, hopp och terräng. (avslut på vt) 

2–3/7 Hopptävlingar, lokal nivå ponny/häst 

20/8 20-årsjubileum 

Maggan, Mia och Åsa håller i jubileet. Det planeras för mat, dryck, tävlingar, underhållning 
och annat kul. Mer information redovisas efter gruppens nästa möte.  

-Lag 

Lagpolicy 2022, uppdateras i kommande möte. 

Lag finns nu i ponny hopp div. 3 samt dressyr storhäst div. 3. 

De som tävlar lag bjuds på en Clinic.  

Förslag för dressyr Inger Axelsson och Hopp Julia Johansson. Beslutat Julia. 

http://www.nyckelryttarna.se/


De som tävlar i lag får fri startavgift vid en start på hemmatävling under 2022. Beslut. 

Lina Wall är utlånad till Mantorpryttarnas elitlag ponny. All dokumentation är klar. 

-Vätternrundan 

Vätternrundan funktionärer, hela klubben skall hjälpa till. Datumen är 10/6 16-23 11/6 06-22 
samt 12/6 06-22 samt 17/6 08-24 18/6 00-24. Plats: Medevivägen gamla Luxor. 

Åsa är kontaktperson och planerar för schema. 

Pengar som inkommer från funktionärsuppdraget Vätternrundan, skall gå till en Clinic åt hela 
föreningen. 

Vi ställer även under 2022 upp som funktionärer Vätternrundan. Beslut. 

 

Under påsklovet träffas vi för breddverksamhet projektpengar, tid bokas under v.10 

 

9. Rapporter: 

a) Skrivelser: ÖRF har årsmöte 23 mars 18.00-ca 21.00, fysiskt på Smedstads Ridsports 
center. Kristina åker eventuellt tillsammans med Pernilla och Ingmarie. 

b) Beviljade Bidrag: inga inkomna.  

c) Sökta Bidrag: LOK-stöd ht 2021, Aktivitetsstöd Kommunalt ht 2021 

d) Utbildning:  

Pernilla, Kristina och Elena har genomgått IBGO under februari månad, vilket är en 
utbildning i digital ansökan för bidrag Motala Kommun.  

Motivera ideella, digitalutbildning. 9/3, 23/3, 27/4. Man kan gå på de olika datumen 
men det är olika föreläsare och det arrangeras av Östergötlands Ridsportförbund. 
Anmälan sker via deras hemsida. 

Vår ridsportförening – ledamöter, digital samt bok. På styrelsemötet 3/4 diskuterar vi 
kring engagemang och motivation. 

Equipe utbildning 27 feb för Lisa Stadig. Rapport från Lisa via Elena om utbildningen. 

FULK 30/4–1/5 Förberedande ungdomsledarkurs för Nellie Rehnström, Felicia Brodén, 
Olivia Kuylenstierna, Alice Sundberg Ovebrink, Alva Nilsson samt Smilla Vigren. 

e) Cafeteriasektionen 



Under januari och februari är det bara ett tillfälle cafeterian varit igång och det var den 
19/2 under Snöstjärnan 2. 

 

19/3 är sista omgången av Snöstjärnan. Ella ställer upp och hjälper till. 

2/4 käpphästhoppning Länsförsäkringar cup och prova på-ridning.  

Cafeteriasektionen skall jobba efter miljöchecken. 

f) Tävlingssektionen:  

-Ny anläggningsskiss inför tävlingarna 2022. Tävlingssektionen skall ha möte 8/3. 
Återkoppling till styrelsen efter det. 

-Klart för dressyrtävlingarna är bokade domare och överdomare. 

-Sponsorarbete, även inkludera person från tävlingssektionen?  

-Klara sponsorer.  

Dressyr; Granngården, RidersCorner, Agria.  

Hopp; Grepstad gårdsbutik, Agria, Adams el, Louise Danielsson är tillfrågad . 

Blomsterglädje skall tillfrågas. 

Hur tänker sektionen arbeta inför 2022´s tävlingar?  

Tävlingssektionen är adjungerande medlemmar i styrelsen.  

Bajamajor till tävlingarna. 

g) Ungdomssektionen:  

Pernilla Hallin är kontaktperson till ungdomssektionen då de ej har ordförande. 
Inspirationsdag bl.a. planeras. 

h) Miljö: 

Ingen återkoppling har skett från Motala Kommun. Arbetet går nu vidare med 
Miljöpolicyn. Vi jobbar utifrån Miljöchecken på Tävlingar. 

i) IT:  

Medlemsenkätpresentation av 2021 svar. Åsa sammanställer till nästa styrelsemöte. 
Under 2022 ska vi ta fram en ny gemensam hemsida för föreningen och Stall Nyckelby. 
Förslaget är att planeringsgruppen samverkar och tar hjälp av andra från föreningen. 

Vårt mål är att vi har en gemensam hemsida med Stall Nyckelby. 



j) Byggprojekt övervåning: 

Ritning finns färdig. Målet är att vi ska få en ritning samt ett kostnadsförslag på vad det 
kommer kosta så bidrag kan sökas. Arbetet går vidare, diskussion sker för offerter. 

10. Årshjul: 

Kvar att gå igenom februari: medlemsregister samt olika sektioner och ansvarsområden. 

Kvar att gå igenom mars: Tävlingssektionen, inventering hinderbod inför kommande tävlingar 
samt gå igenom mål och värderingar. 

11. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista: 

 Inget att rapportera. 

12. Övrigt 

19 sjöstadshäften är sålda. 

Rapport från Skogslottens tävlingar där flera Nyckelryttare startat.  

Projektstöd att söka för 2022 genom Svenska Ridsportsförbundet; 

Utveckling/utbildning. Mål: Att skapa bättre förutsättningar och öka tillgängligheten för grupper som 
vi annars har svårt att nå. Att vi ska prova något nytt som leder till ett livslångt ridintresse. 
Trygghetsfrågor. 

Sista ansökan är 2022-05-01. Elena kontaktar Mia om detta. 

 

Nästa möte är 3/4 kl. 18.30–20.30 i klubbrummet i Stall Nyckelby 

 

      13. Mötet avslutas 

 

 

 

____________________           ____________________                  _____________________ 

Ordförande     Sekreterare               Justerare 

Elena Hultgren    Ida Slänsby               Åsa Johansson 

 

 



 


