
7

Styrelsemöte

Tid : Sönda g 221A16 kl. 18.30-20-30

Plats: Digitalt {mötesinbjudan till länk, utskick av Pernilla Haliin)

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

Axelsson, Anna Askling, lngmarie Ramsten

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen., Ulf Paulsson

Närvarande: Pernilla Hallin, Elena Hultgren, Ella Axelsson, Anna Askling, lda 5länsby, Åsa

Johansson, Kristina Orselius.

Dagordning:

1. Inledning. Enkäter som Elena fyllt ifrån RF och bildningsförvaltningen om hur orolig
man är för ökade energikostnader. Möte ska ske 9/1L med bildningsförvaltningens
arbetsutskott och Stall Nyckelby samt föreningen för att få veta hur vårt samarbete

ser ut. Elena och Kristina deltar från föreningen Mail kommit från Rf Sisu

östergötland. Mer än bara idrott. ldrottsrörelsens folkbildning. ldrott med extra allt.
Utvecklas som individ och förening. Detta skall skickas ut i mailtill medlemmarna.
Varmvattenkranen i köket är bytt, då den gått sönder och fläkten är rengjord.
Miljöchecken och miljöpolicyn 2022 är inskickad till ÖRF.

2. Godkännande av dagordning, efter justering av medlemsavgifter som skulle vara

2024, inte 2023.

3 Val av protokolljusterare. Protokolljusterare blev Anna Askling.

4. Föregående Protokoll, genomgång av föregående protokoll. Maggan var på Trygg

ridsportsmöte, redovisas på senare styrelsemöte.

5. Ekonomi:

a) Resultat t.o.m. 2210t1. Genomgång av resultat. Ekonomin är i balans enligt
budget.

b) Hippocrates. Medlemslistor överförs nu från Hippocrates till ldrottonline
från den L/10, den tjänsten har vi köpt av Hippocrates. Elena lägger in



6.

aktiviteter manuellt i ldrottonline men skall sedan fungera automatiskt, Mia
kollar upp detta.

c) Lotteriinttikfer, Maggan återkommer med vad pengarna skall gå till.
Bordläggs vid nästa styrelsemöte. lda har kontakt med kommunen (Fredrik

Grundmark) angående arvode till lotterikontrollant. Men har ej fått
återkoppling från kommunen som lovat höra av sig om detta.

d) lnventqrielisfa: datorer som finns skall gås igenom för att se vilka av dem
som fungerar. De som ej fungerar ska tömmas och kasseras på miljöstation.
Efter det ska de tas bort från inventarielistan- Beslut.

e) Förslag på Budget 2023. Genomgång av budgeten. Förslaget gås igenom
nästa styrelsemöte efter dagens justeringar.

f) Nyttjanderöttsavtol: utgår 2A240331. Kristina, Elena, Maggan och Mia gick

igenom detta. Nyttjanderättsavtal är osäkert om detta kan skrivas med Stall

Nyckelby som a rrenderar an läggn ingen. När förra nyttjanderättsavtalet
skrevs, var en av delägarna i Stall Nyckelby även delägare ifastigheten.
Kontakt skall ske med jurist för att få hjälp med hur ett avtal skall läggas

upp. Summan för detta skall vara samma som innan med nyttjanderätt av

lokalerna av daglig verksamhet. Vad detta innebär skall diskuteras vidare
med stall Nyckelby om vad som gäller angående klubbrummet. Åsa tar
kontakt med Maggan.

g) Medlemsovgifter: förslag 2024.2023 ärs avgifter är 300:-, senior 450-,
familj 1000:-. Vidare diskussion på nästa styrelsemöte.

Registerutdrag: lnget att rapportera.
7. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarna aktiviteter

Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP
- Uppsittningar per/vecka på ridskolan aug-okt: inga siffror att rapportera.
- Teoriveckan V40: bra uppslutning, roligt att Mia, Maggan och Tove var med. Vad

medlemmarna tyckte undersöks till nästa styrelsemöte.
- Fromtida aktiviteter, stalljour med tema "hur är man en bra kompis" samt

grovstädning.5/n Halloween, fest önskas på kvällen. Samma dag är det pay and
jump samt att Åsa har jour. Åsa önskar att någon tar ansvaret för den. Pernilla tar
ansvaret men vill ha personer som kan hjälpa till på kvällen. 20/11,, WE träning.
10/12, Lucia med loppis, julmarknad etc. Planering pågår. Nyckeln tilltävling
fungerar bra och 12 stycken deltog på hoppträningen IS/LO.

- Pay and Jump med MORF och NYRK 9/10. lntäkterna gick till Cancerfonden. Exakt
summa ej klart än, bevis för att vi skänkt pengar kommer som vi kan lägga ut på

hemsidan. Väldigt bra anordnat på plats.
- Clinic, tas upp på nästa styrelsemöte.
- Ordförondetröff planeras fllt7/1.1i ÖRF regi. Elena skalldeltaga på den förutsatt

att hon ej jobbar då. Smedstad har käpphästhopptävling i november, bidraget
skallvara klart24/1A. Svårt att hinna med. Dags att gå uppdaterad. basutbildning
för ridsportens ledare. östergötlands ridsportsgala går av stapeln 28/-'zA23.

- lnbiudon till Möte med Motala kommun Bildningsförvaltningen och Stall
Nyckelby 9/11.



8. Rapporter:

a) Skrivelser: SVR okt, återstartsstöd nytt öppnar L/9, utveckla verksamheten för
seniorer ansökan öppnar 29 aug, projekttid I/L-31/t2 2023 genom Sisu

Östergötland. Trygg ridsport 220928 handlingsplan- Rapport av Maggan som var
på mötet vid nästa styrelsemöte.

b) Beviljade bidrag: Lokstöd Vt-2Q22

c) Sökta Bidrag:

d) lnrappartering av bidrag: Klara Projektstöd W 2}221nget att rapportera än.

Återstartstöd inrapportering- Pernilla har koll på detta.

e) Utbildning: Uppdaterad basutbildning för ridsportens ledare.

f) Cofeteriasektionen'. Funktionsbeskrivning- förslag från Åsa gås igenom . Beslut
g) Tövlingssektionen: Tävlingsterminsmöte 27 oktober, Pernilla är anmäld och åker

tillsammans med Kristina. Ny sektionsmedlem Malin Kullman.

h) Ungdomssektionen: Aktivitet för de som hjälpt till vid nybörjarridning och prova

på. Diskussion skall ske i planeringsgruppen med Mia och Maggan. Pernilla

försöker få tag i en fotograf som kan ha en utbildning hur man fotar hästar. Vi

skjuter detta till våren. Ht aktivitet, Halloweenfest 5/11. Samt Lucia t0/12.
i) Miljö: Miljöcheck uppdaterad, inskickad till öRF. Rapport från Miljömöte 5110 -

lda rapporterar. Eventuellt söka mer bidrag för att sänka energiförbrukningen. lda

kollar upp till nästa styrelsemöte.
Miljöpolicy: Dokument ligger på hemsidan.

j) /r: Hur vi går vidare 2022. Hemsidan, Åsa har fått inlogg till hemsidan och jobbar
på ett dokument där sidstukturen visas. Stor vikt läggs på tydlighet och enkelhet.
Åsa kommer med ett förslag via mail. Ett allmänt inlogg för föreningen
Nyckelryttarna skall skapas. Susanne Berg tillfrågas av Elena om hon kan stå kvar

som huvudadministratör i ldrottOnline, när det blir
huvudadministrationsprogrammet för föreningen.. Mål när hemsidan skall vara
klar. Kort Enkät till våra funktionärer på Lokala tävlingar kommer under 2:023.

Översyn av Sociala medier: Åsa jobbar vidare med detta.
k) Klubblokal: Ulf har varit i kontakt med försäljare av baracker, men har ej fått

prisförslag ännu.

9. Årshjul: daglig verksamhet jobbar med att flytta in blommor och trädgårdsmöbler
inför vintern. Vid getterna finns stolar kvar som skall plockas bort. Lagersättningar
policydokument lag tar vi i november.

10. Mål 2023: Elena lägger till att vi ska arbeta med miljöpolicyn,

IL. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista

12. övriga frågor. Kristina undrar hur många tävlingstillfälle som är kvar för lagen.

Det är viktigt att alla lagledarna som vill ha ersättning enligt policy tör 2022 hör av sig

till Kristina senast när höstterminens allsvenskor är klara. Är det någon som inte
plockat ut ersättning för vårterminen 2022 så är det bra om man hör av sig till Kristina

inom snar framtid. Ersättning till lagledaren behöver betalas ut innan årsskiftet. Arvodet
skall rapporteras in.



13. Nästa möte 22L127 kl. 18.30-20.30

Ordförande Elena Hultgren Sekreterare lda Slänsby

&Eröec

Justerare Anna Askling

&tu&/


