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Styrelsemöte och Planeringsmöte

Tid: sönciagen 2209L8 kl. 09.00-15.00.

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: Elena Hultgren, Kristina Orselius, Ella Axelsson, Åsa Johansson, !da Slänsby,

Anna Askling, Pernilla Hallin.

Från tävlingssektionen : Anita Mohall, Frida Gustavsson, Cissi Andersson

Adjungerande: Margaretha For"sberg, Ulf Paulsson.

Dagordning:

i. lnledning

2. Godkännande av dagordning, dagordningen godkännes

3 Val av protokolljusterare; Åsa Johansson

4. Föregående Protokoll

5. Ekonomi:

a) Resultat t.o.m. L5/9, plus på 123.000: - fram till 15/9.
b) EkonomiTävlingar Hopp/ Dressyr, plusresultat med 9804,59: -, cafeterian

gick plus ca 3000: = på hopp. Dressyren gick plus ca 24000: -- inklusive
kafeterian.

c) Hippocrates Kristina/ Marial Maggan, avtalet för hippocrates finns nu i
dropbox. Filöverföring av veckoaktiviteter från Hippocrates till ldrottOnline
sker inte automatiskt, Kristina kollar upp detta.

d) Lotteriintäkter, plus på 7000: -, svårt att få tag i lottokontrollanten, arvode
skall betalas ut, vidare kontakt med kommunen skall ske. Diskussion sker
angående vad intäkterna skall gå till. Ett förslag är en ny spegel till ridhuset.
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e) Ridbanor underhåll 2022, anslag är sökt, 6000: - har inkommit för det.

f) Nyttjanderättsavtal utgär 20240331, om förändringar skall göras behövs

detta avtal gälla i 5-10 år så detta behövs kollas upp. Elena, Kristina och

Maggan ordnar så det blir ett nytt avtal,

g) 16000: - har inkommit för funktionärsuppdrag från Vätternrundan.

h) Till nästa styrelsemöte ska man diskutera medlemsavgifter för år 2023, se

över kommande ändringar och ökade kostnader från RF.

Kristina och Elena har lagt in i Skatteverket för domararvode och det är nu klart.

6. Registerutdrag:

lnget att rapportera.

7. Stall Nyckeiby/Föreningen Nyckelryttarna aktiviteter:
Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP

- Uppsittningar per/vecka på ridskolan aug/sep: väldigt svårt att se exakta siffror i

det nya programmet, Mia skall kolla.

- ljej/Halv/ Vätternrundan, funktionärsarbete. Åsa rapporterar, vi fick väldigt bra

kritik från VR. Svårt att få till funktionärer dock. Vi behöver komma på hur vi kan

locka fram fler funktionärer. Eventuellt en VR-grupp för att få ihop fler

funktionärer. Diskussion med medlemmarna innan VR, vad pengarna skall gå till.
Vi fortsötter med Vötternrundan 2A23- BESLUT.

Förslag Johanna Lassnack med podden mental halvhalt.

- Framtida aktiviteter/HT 2O22, Åsa rapporterar.

Nyckeln till tövling är en förberedelsekurs inför tävling oavsett om du är

rutinerad eller nybörjare. Detta blir istället för höstpokalen och snöstjärnan.

Kurserna sker vid olika tillfällen och är upplagda ridning och teori. 24/9 hopp,
1/10 dressyr,15/tO hopp, 22/10 dressyr, L2/1.L hopp samt 19/IL dressyr. Det

går bra att vara med enskilda gånger och vid frågor kontaktas Mia.

Jour med US med olika teman inom säkerhet och trivsel.

Halloween: Pay&Jump planeras till Hallowe en 5/LL I samband med

halloweenfirandet.
Luciafirandet detta rir: live men en halvdag 1O/I2 kl. 10-13. Lite loppis osv samt

uppträdande och parad, inget traditionellt uppsuttet luciatåg. Planeringsgruppen

och US planerar vidare.

v.40 är teorivecka, inrikting sits.

- 20 års Jubileum Stall Nyckelby. En lyckad dag med aktiviteter och trevlig fest med

underhållning på kvällen. Ca 150 personer deltog under jubileet. Motala tidning
kom och gjorde ett repotage.

- Pay&Jump med MORF och NYRK 9/LO där intäkter går till Cancerfonden, lsabella

Malm har tagit över som ordförande i styrelsen i NYRK och har skickat denna

förfrågan till oss. Pernilla har försökt få mer kontakt, men inget svar har

inkommit på mail. Awaktar svar från lsabella Malm.



- Clinic: Eventuellt Johanna Lassnick, Ella skall lyssna på podden och beslut om
Clinic tas vid nästa styrelsemöte i oktober.

- lntensivkurs för föräldrar under en heldag ska planeras för.
8. Rapporter:

a) Skrivelser:

SVRaug. Augustimail utskickat till styrelsen.

Novus enkät hur vi arbetar, Elena har svarat på denna.

Återstartsstöd 2023 öppnar 1/9.

Utveckla verksamheten för seniorer ansökan öppnar 29 aug, projekttid 1./L-31/12
2023. Fokus hållbar idrott.
Trygg ridsport nytt möte 22AgZ8, handlingsplan skall skrivas, när man arbetat
efter den blir man certifierad. Äsa vill lämna över ansvaret för detta. Eventuellt
kan Maggan åka på detta.

b) Beviljade Bidrag:

Aktivitetsbidrag VT 2022 6232,40: - från Motala kommun.
c) Sökta Bidrag:

LOK-stöd Vt.2022, beviljat, ej klart hur mycket dock.

d) lnrapportering av bidrag:

15 aug LOKrstöd.

Aktivitetsstöd 15 aug.

SISU FULK är rapporterat för W-72.
Vår ridsportsförening (styrelsen)

Återstartstöd, Pernilla kollar upp det.

Klara Projektstöd vT 2022. Återrapport på projektstöd på genomförda aktiviteter
vt-22.

e) Utbildning:
fu nktionärsutbildningen finns med i återstartsstödet. Utbild ning/genomgång skall
vi fortsätta med inför kommande tävlingar.
lnte så många anmälda till ULK, enbart 6 till start v.41. rapporterar Pernilla.
Frågan om eventuellt fler deltagare skall ges till Maggan. Maggan återkopplar.

f) Cafeteriasektionen: Åsa har ej något att rapportera. Funktionsbeskrivning för
cafeterian skall Elena och Åsa göra ett förslag på till nästa styrelsemöte.

g) Tävlingssektionen:

överdomarrapporter från Dressyr/Hopptävl in ga r, kontrol ler utfördes, b ra/
mycket bra betyg på säkerhet, sekretariat, parkering, domartorn, domare,
personal på hoppning häst. Bra/mycket bra på banor, hinder, säkerhet banor,
personal, servering, sjukvårdare, WC på hoppning häst. Lördag hopp ponny,
parkering, sekretariat, domartorn, domare, framhoppning, framridning, banor,
hinder, säkerhet, personal bra/ mycket bra.

Tävlingsterminsmöte öRf ZOZ3, planerat tittzOhO kl. 18.

Tävlingar 2A23, eventuellt ha häst och ponny samma dag samt bara ponny 1 dag.

Det behövs nya medlemmar i gruppen, behövs personer som kan rodda i

funktionärsbiten. Hur ska sektionen arbeta iframtiden. Utvärdering av



Funktionsbeskrivningen för tävlingssektionen som vi använt under året praktiskt,

ingen önskade ändra på något.

Diskussian kring kommqnde tövlingar 2023.

Hopp: höjder, clearrounder, inverkansbedömningar. Mer diskussioner kommer.

Dressyr: planerat datum för dressyrtävling vt-2023 sammanfaller med Rappestads

dressyrtävling. Eventuellt försöka anordna dressyrtävling under HT-2023 och då

eventuellt inne. Specialisera sig på olika klasser kommer upp som förslag utifrån
procent. Eventuellt även en 50+ klass. Div. 2 ponny kan fungera samt div. 2 häst

långbana. September skulle kunna vara en bra månad. Diskussion med företaget.

Kommer fram till att tävlingarna med fördel anordnas på våren, efter önskemål

från företaget. Men att man kan nischa tävlingen för att vara mer attrektivt.
Ponny skall då anordnas på lördagen och storhäst på söndagen.

Genomgång av funktionsbeskrivningen ansvar tävlingsarrangemang från

2O2tQ9t5. Uppdateras.

Maggan informerar om att en ryttare från Smedstad önskar bli inlånad till oss för
att rida i div. 4 dressyr ponny. Smedstad ska även godkänna detta. Ella kan då

följa med och stötta upp på tävling.
Vi har även ett div 2 ponny hopplag.

h) Ungdomssektionen:

Aktivitet för de som hjälpt till vid nybörjarridning/ prova på, i början av

. sommaren anordnades en uteritt. Ht aktivitet, önskemål finns för en fotokurs och

en fototävling under höstlovet v.44. Datum kommer. Även Halloweenkväll är

under önskemå1. Åsa har jour med ungdomarna och under dessa skall man ha

olika teman med säkerhet och stalltrivsel tillsammans med Åsa. Då arbetar man

med material från "Trygg i Stallet" Detta för att kunna jobba med att få till en

ungdomssektion. Pengar finns till att arrangera olika aktiviteter. Även priser finns
kvar för eventuella tävlingar.
Höstfotograf skall komma ut och ha en kurs samt bidrog till Holloween skall

finansieras av föreningen. - BESLUT

i) Miljö:
Utvärdering av sophantering på våra tävlingar, detta fungerade mycket bra.

Miljöpolicy: Policyn är klar, Åsa gör en snygg design, skriver ut och publicerar

även detta på hemsidan.

Möte med Elena, Maggan och lda innan nästa styrelsemöte.
j) lr:

Medlemsenkät- presentation av 2A2L svar. Åsa kollar upp om det finns i dropbox.
Hur går vi vidare 2A22 med hemsidan, möte skall ske med Maggan och Mia för att
Åsa skallfå inlogg etc. för att kunna uppdatera hemsidan. Faktura har kommit för
domännamnet. Mål när hemsidan skallvara klar.

Foto / Presentation på styrels en 2022, nya kort tas efter årsmötet 2A23.

Enkät till våra funktionärer på lokala tävlingar 2022. Pernilta och Åsa jobbar på att
få fram en sådan enkät.

Status efter Åsas datorhaveri, hårddisken är fortfarande trasig, går ej att komma

åt.



Granngården, klubbkläder, Svenska Spel info till medlemmar, utskick om detta
kommer snarast av Åsa.

k) Byggprojekt övervåning.

Skisser har inkommit från Simons bygg. Bygglovsenheten är kontaktad och en

bygglovsansökan kostar ca 5000-10000: - För en övervåning krävs hiss och trapp.
Diskussioner kring att eventuellt bygga en fristående byggnad på långsidan av

hoppbanan. Och att där ha konferensrum och domartorn samt plats för åskådare.

Eller eventuellt köpa in en fräsch barack med samma funktion. Ulf får i uppdrag

att undersöka detta.
Samtliga i styrelsen är överens om att detta är en bättre id6 än att göra en

över"våning, vidare arbete med övervåning läggs ned. BESLUT

g. Årshjul:
Genomgång av augusti, september och oktober. Kristina uppdaterar inventarielistan.
Kristina gör även en budget inför nästa styrelsemöte i oktober. Äsa ser över sociala

medier.
10. Mål 2022 uppföljning. Genomgång av checklista 2025. Måldokumentet med

värdegrund finns på hemsidan. Genomgång av målen 2022. Vi har blivit något
bredare och lyckats nå ut till 2022. Fortsätter under 2023. Diskussion vid nästa

styrelsemöte i oktober.

1,1. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista

12. Övriga frågor:

Westernträff med träning 19 eller 2O/t1, med Elin Almgren, de lånar klubblokalen samt
köper fika av Nyckelryttar"na.

Genomgång av planeringsdagen 2021. Funktionsbeskrivningarna skall vi gå igenom.

Vi har just nu ett rörligt elavtalvilket innebär en högre kostnad prognosmässigt. Det är
därför nu mycket viktigt att alla hjälps åt att släcka i alla utrymmen där man inte befinner sig.

Såsom stall och klubbrum, WC etc.

Även viktigt att man tänker på att man inte tänder lamporna i ridhuset om man är där
dagtid.

13. Nästa möte 221016 kl. 18.30-20.30, digitalt.

14. Mötets avslut.



Ordförande

Elena Hultgren

Justerare
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