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Styrelsemöte

Tid: 3 april2O22 kl. 14.00-16.00.

Plats: Klubbrummet Nyckelby

Kallade: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina Orselius, Pernilla Hallin, lda Slänsby, Ella

Axelsson, Anna Askling, lngmarie Ramsten

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen, Ulf Paulsson, Tävlingssektionens
medlemmar

Närvarande: Ulf Paulsson, Kristina Orselius,_Pernilla Hallin, Anna Askling, lngmarie Ramsten,
Äsa Johansson, Mia Axen, lda Slänsby, Margaretha Forsberg. Tävlingssektionen: Anita Mohall

Dagordning:

1. lnledning
Utmärkelse 2021' ärs Ridskola/ Föreläsning - Pernilla, Maria, Kristina, Ulf.
Pernilla rapporterar från mottagandet av utmärkelsen.
Rapport fr Möte Motala kommun- anläggningsråd 31/3.
Ulf rapporterar.
Motala kommun konstaterar att driftsbidraget har varit för lågt i alla år. De skall nu se
över det. Fredrik Grundmark har nu tagit över efter Tony Westling. De ska dessutom
digitalisera mycket. Ulf skall tillbaka på kommande möte med politiker närvarande.
Vid nästa möte ska Maggan eller Mia följa med. Planerar ett möte med vår styrelse
och NYRK styrelse för att gemensamt lägga upp en plan för hur vi kan få mer
stöttning och underhållfrån kommunen. Målet är att få kommunen att förstå att fler
ridklubbar i kommunen behöver hjälp.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3 Val av protokolljusterare; Anna Askling.

4. FöregåendeProtokoll

Genomgång av föregående protokoll
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5. Ekonomi:

a) Resultat tom. mars 2A22:

12663- Aktivitetsbid rag in komm it.

b) Medlemsregister 2022:

Elena och Kristina har kollat upp i idrottonline. Nu har vi24O medlemmar.

Många som ej har betalat. Mail ska gå ut till de som ej betalat. Maggan och

Mia skickar den till Åsa som mailar.

c) HM läggs ner 22t23L Nytt administrationssystem behövs.

Horsemanager skall sägas upp innan 10/6, Maggan och Mia säger upp.

Under maj måste vi ha ett nytt system klart. Kristina har lämnat förslag på

andra system. Mia har erfarenhet av Hippokrates. Mycket skall vara

smidigare där. Kostnad ca 16000:-

Representant från Hippokrates kan komma ut och visa sitt program innan vi

bestämmer oss. Under april behöver vi boka in ett möte för detta. Mia

bokar detta.
Föreningen överlåter beslut av administrationssystem till Stall Nyckelby i

samråd med Elena och Kristina. Beslut

d) Föreningen betalar banbyggarlicens för Kristina Orselius. Beslut

6. Registerutdrag: Anna Askling, Ella Axelsson, lngmarie Ramsten, Pernilla Hallin, Lina

Nyholm

7. Aktiviteter
Arbetsgruppen {Maggan, Mia, Åsa, Pernilla) redovisar framtidens planering.

- Uppsittningar perfvecka på ridskolan mars var 779/v i genomsnitt

dokumenterade. Många sjuka under mars.

- övriga aktiviteter mars- hur blev det? Teoriveckan avklarad, blandade aktiviteter.
Stund i stallet, hoppträning clinic, hästens foder. Desiree pratade om

utställningar bla. Visade upp sina hästar, hur man ställer ut. Dressyrclinic på

fredagen. Säkerhetskurs med M ia. Snöstjä rnan.

Mullecup kommer i maj- anmälan via horsemanager.
- Lagpolicy 2O22. Uppdatera? Det finns en lagpolicy. Den vi har borde revideras.

Mycket är bra men man måste formulera om samt påvisa fördelarna med att rida

i lag. Vi ändrar ingenting nu utan detta tas upp igen till hösten. Pernilla och

Maggan, Mia och ev. Ella. startar en grupp för att tillsammans ta ansvar för
lagridningen.

- Projektstöd skall sökas för grönt kort. Många nu här i stallet som inte är klara för
att ta grönt kort än men det finns en "börja tävla" cup i utbildande syfte, som en

del aktiva kan få delta i. Ansökan till detta ska skickas in av Mia. Beslut

- 20 års Jubileum Stalt Nyckelby. Möte har varit med Mia Maggan och Åsa. 20/8
ska det planeras för en familjedag med avslutande fest. Med uppvisningar,

lotterier osv. Även finalen i käpphästcupen kan hållas då. Gruppen jobbar vidare.

8. Rapporter:

a) Skrivelser: SVR-mars, Checklista SBA 22010t-220331, systematisk brandarbete.
Brandkåren var här och listan är avcheckad. Mia har fått godkänt på allt. Denna



skall skickas in av styrelsen. Genomgången punkt för punk på dagens

styrelsemöte. Pernilla skickar in den.

SAM 220101-22I23I, utförs senare under året.

b) Beviljade Bidrag: Aktivitetsstöd Kommunalt ht-202L

c) Sökta Bidrag: LOK-stöd ft2A2t. Vifortsätter att ansöka om LOK-stöd. Vi

överklagar ytterligare en gång. Styrelsen tittar på detta. Beslut

d) Utbildning: FULK,6 st. åker 30/apä Förberedande ungdomsledarutbildning. Lina

och ldun g-tl/4 går sista delen av ULK. Tömkörningskurs på MORF 8/4. Begränsat

antal platser.

e) Cafeteriasektionen:

Nästa är Dressyrtävlingarna och efter det Nyckelbydagen.

f) Tävlingssektionen: Ny anläggningsskiss för dressyrtävlingarna tänker sektionen

arbeta inför 2A22s tävlingar? Bajamajor till dressyrtävling beställda. Arbetsdag

i nför d ressyrtävl ingarna ?

Anita Mohall från tävlingssektionen. Propen är klar för dressyr och hopp. Säker

väg på baksidan? Barackerna hindrar det. Ny plan från Mia och Maggan. Ny skiss

finns att hästarna går på framsidan. Då får viflytta kiosken mot hinderförrådet. Se

till att det finns en gång för hästar och en gång för människor. Åsa ritar en ny

skiss. Bajamajor är beställda (1till dressyren) och står på parkeringen. En dunk
med kran ska även ordnas till dess för att man ska kunna tvätta händerna efter.
Ridhuset skall vara öppet i båda ändar. Lastbilar kan parkera bort bakom ridhuset.
Arbetsdag måndag 3,8/4 dä det även ska gås igenom inför tävlingarna som

kommer. Vecka 20 planeras kvällsaktiviteter för finputs inför dressyrtävlingen.

Olika teman för varje dag. Samma sak innan hopptävlingen. Föreningen bjuder på

fika på kvällarna v.20. Föreningen och tävlingssektionen planerar tillsammans
inför v.20. Under v. L5 ska tävlingssektionen ha möte, då deltar även Anna

Pernilla och Elena från föreningen.
Vi har även fått återstartsstödet inför dressyrtävlingen.

Det saknas sponsorer till dressyrtävlingen. Mia tipsar om ev. sponsorer.
g) Ungdomssektionen:

Allmän träff under v.15 planeras. Pernilla föreslår torsdag 1,4/415.00. Ett försök
att få till ungdomssektionen. lnfo om vi i stallet.

h) Miljö: Dressyrtävlingarna, hopptävlingarna. lda har kontaktat avfall på

kommunen. lnköp sköts av cafeteriasektionen.
Klubbis: Byta ljusrör, dimmer knapp, Lars A tillfrågad. Kostnad ca 7500:-
Elena går vidare med att byta detta. Beslut

i) lT: Medlemsenkät- presentation av 2O2L svar vid nästa styrelsemöte.
Hemsidan ska omstylas av Åsa. Vi kommer göra om Stall Nyckelbys hemsida och

använder deras server men gör en gemensam hemsida där. Hemsidan borde vara

klar tilljubileet. Foto på lngMarie skall Åsa ta.
j) Byggprojekt övervåning. Fortsatta diskussioner kring detta, just nu väntar vi på

priser. Ulf och Mia diskuterar vidare hur man som bäst kan lösa planritningen.



10' Årshjul- lda/ Pernilla, Mål och värderingar från mars, diskuteras på nästa
styrelsemöte.

1.1-. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista

Sjöstadshä,fte 2}22ska vi vara med?

Vi kommer ej vara med under 2AZZ _ Beslut

1-2. Övriga frågor

Nästa möte Söndagen 8/5 18.30-21.00

Pernilla Hallin lda Slänsby

5ekreterare
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Anna Askling

Justerare
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