
,J lts
NYCKELBY

AI
STAtt

Styrelsemöte

TEd: sönciagen 220508 kl. 18.00-20.30
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Kaiiacje: Eiena Huiigren, Åsa johansson, Kristina Orseiius, Perniiia iiaiiin, icia Siänsby, Eila

Axelsson, Anna Askling, lng-Marie Ramsten

Adjungerande: Ull Pauisson, Margaretha Forsbeng, iviai'ia Axön

Närvarande: Elena Huitgren, Åsa Johansson, Kristina Orseiius, ida Siänsb1,, Eiia Axeisson,

^ --^ ^ ^i.ii--AIiltd AsKrrnE,

Hcijungerance: Uif Pauisson, fuiaria Hxån

Tävlingssektionens medlernmar: Anita Mohall

Dagordning:

t. lnledning: Viciisruterar Engagemang och motivation. Kop 2 ivår ridsportförening
bok. Diskussion i gruppen kring hur vi kan motivera vära medlernrnar att vara

delaktiga vid tävlingar. Sammanfattas att vi behöver nå ut med information tiii
föräldrar och elever. Ett möte med information inför tävlingar kan vara bra. Tydliga

riktlinjer för uppgifter som passar individens ålder. Det planeras för en

fun ktionärsutbi ldn ing i nför hopptävlingarna.
2. Godkännande av dagordning, dagordningen godkännes.

3 Val av protokolljusterare, blir Ella Axelsson.

4. FöregåendeProtokoll

5. Ekonomi:

a) Resultat tom. aprii 2022, +11200: - genomgång av verifikationslistan
b) Medlemsregister 2A22, inga förändringar.

c) HM / Hippocrat beställning lagd 220408, Maria Axdn jobbar med

programmet för att få i gång det.



d) Marta Toftgård ska hjäipa till med sponsorer.

6. Registeruitdrag: lnga nya inkomna, alia har visat.

7. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarnas aktivitetei"

Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP, de har ett inplanerat möte

lördagen den 14/5.

- Uppsittningar/ vecka på ridskolan april, mindre sjukdom nu än tidigar"e månadei'

2022.
- Övriga aktiviteter april och maj- Påsk WE och köpphösthoppning. Hopptröningar.

MulleCapriilin, åldersspann på deltagare mellan 6-67 är. Provo på-ridning.

- Lagpoli cy 2022. Detta går vi igenom under hösten. Komplettering angående

lagvästar, föreningen sponsrar med 200: - Beslut efter diskussion på

styrelsemötet 3/4-22.
- Köpphösthoppning 2815 på stan. Vi avstår det.

- Tjejl Halvl Vätternrundan, rapport fr digitalt möte som Åsa deltagit på. Parkering

sker nu på Luxorområdet. Åsa har möte om eietta planerat med Lasse Hansson.

- Framtida aktiviteter / Hf 2822, diskussion om hösten på planeringsgruppens

möte 1415.

- 20 års iubileum Stall Nyckelby, fortsatta diskussioner på planeringsgruppens

möte 1415.

8. Rapoorter:

a) Skrivelser: ldrottens Dag3O/9, RF+ Skolor inom rörelsesatsning, vitackar nej då vi

ej har hästmaterial. Norrköping Horse Show 26-29 maj, utskick har skett till
medlemmarna. RF- Komigång med Hållbarhetsarbetet i Föreningen,

Medlemsenkät SVR. Vi planerar även för att göra en funktionärsenkät.

b) Beviljade Bidrag: Projektstöd 2022"Skaffa Nyckeln tillTävling 30 000:- inkommit,

Lokstöd ht 3003:- inkommit, Lokalbidrag 2O229OOO:- har ej inkommit än,

Gru nd/Admin istrationsbid rag 4460-, Projektstöd utbildning FULK 1000:-/

deltagare

c) Sökto Bidrag: Driftsbidrag, Ulf var på möte om detta. Underhållsbidrag (skall vara

inlämnat 15/5) Elena skriver detta.

d) IJtbildning: FULK 30/4-1/5, deltog gjorde Nellie, Felicia, Olivia, Smilla, Alice och

Alva.

e) Cofeteriosektionen: Åsa rapporterar, bra försäljning under MulleCaprillin. lnför

kommande tävlingar köper Åsa in funktionärsmat. Fredag den 20/5 fixar Åsa ail

mat. Någon behöver ordna cafeterian på plats. Äsa utser en person till detta.

f) Tövlingssektionen:

Status; Frida ordnar med sekretariatet.
Sponsorer är Nledvet, Agria, Granngården samt Riderscorner.

Rosetter/Pla ketter/Medaljer har Elena bestä llt.

Hinderförrådet är inventerat, start och målflaggor kan behöva införskaffas då

våra stora ramlar omkull. Vi skall fråga om vi får låna WE-flaggorna.



Dressyrbokstäverna ligger på loftet och det är svårt att få tag i dem. Maria Ax6n

beställer hem bokstäver. På fredagen den 20/5 från kl. !7.OA träffas vioch

förbereder inför dressyrtävlingen. Elena hämtar blommor på blomsterglädje, lda

hjälper till att plantera. Biltill hagen skall fixas om vädret är dåligt. Cafeterian

skall vara i hinderförrådet. Ulf ordnar med bajamajor. Gräsplanen kommer vara

tom till tävlingen. Dressyrstaketen får fungera som avgränsare. Åsa handlar till

cafeterian, Elena handlar toalettpapper etc.

Genomgång av miljöchecken idag på styrelsemötet.

g) IJngdomssektionen: Rapport från Pernilla. 12 deltagare på skärtorsdagen. Nästa

möte i augusti eller september. Ungdomarna hade själva önskat att få lära sig fota

hästar.

h) Mitjö: mailkonveration med Carina Rashid-Ståhlberg, många bra synpunkter till

fortsatt miljöarbete. Dressyrtävlingarna - inköp, sophantering, lda fixar. lda har

förslag på miljöpolicy som bifogas protokollet.

i) /f: Medlemsenkät- presentation av 202L svar tas till hösten. Hemsidan, Åsa ska få

inlogg och reviderar hemsidan. Foto på styrelse n 2022 skall revideras, Åsa ordnar

det. Kort enkät på tre frågor skall göras till våra funktionärer på Lokala tävlingar

2022,Åsa ordnar med det..
j) Byggprojekt övervåning. Elena har kontakt med Johan Råsbrink RF Sisu, som skall

bistå om vi skall bygga. Nyttjanderättsavtal skall förnyas. Förslag är bra om det

inkommer till hösten 2022. Bygglov måste finnas. Vi behöver nu få någon som kan

rita. Kostnaden för detta är, 6-7000: -, gissningsvis. Övriga byggkostnader,

material ca 200.000, exklusive arbetskostnader och el samt ytskikt.

Bygglovshandlingar skall upprättas och skickas in. BESLUT

9. Årshjul- Mål och värderingar från Mars, tar vi på nästa styrelsemöte. Genomgång av

maj månad. Höstens aktiviteter diskuteras vid planeringsgruppens nästa möte.

10. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista

11. Övriga frågor

Nästa möte sönd agen 1216 kl. 18.30-20.30

Ordförande Elena Hultgren Sekreterare lda Slänsby Justerare Ella Axelsson

ftt.---J-

LW--4ttl.is,r-n -



UTKAST

Föreningen Nyckelryttarnas och Stall Nyckelbys miljöpolicy 2022.

o På vår anlägg.ning tar vi ett gemensamt ansvar för att hålla ordning. Vi sop sorterar enligt de

kärl och sopstationer vi har och tar ett gemensamt ansvar för att övriga sopor fraktas till
återvi nni ngsstatio ne n.

o Vid tävlingar arbetar vi efter Miljöpolicyn.

r Vi inhandlar foder från lokala leverantörer.

r Vi gör medvetna och miljövänliga val vid inköp a'v förbrukningsvaror.

o Hagar och andra områden utomhus mockas regelbundet för att undvika övergödning av

närligga nde vattendrag.

o Gödslet hamnar på betongpf atta och fraktas regelbundet bort till närliggande bonde som

använder det till gödning på åkrarna.

o Vi har påbörjat arbete för att se över våra energikällor.


