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Protokoll Styrelsemöte

Tid : Sönda gen: 22tII27 kl. L8.30-20.30

Plats: Klubbrummet Nyckelby

Närvarande: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina Orselius, Pernilla Hallin, Ella Axelsson,

Anna Askling, Ulf Paulsson (adj)

Frånvarande: lda Slänsby, lngmarie Ramsten, Margareta Forsberg (adj), Maria Axen (adj)

ZI
STATT
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NYCKELBY

1. lnledning
Ordförande EH hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ella Axelsson.

Föregående Protokoll

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

Ekonomi:

a) Resultat t.o.m. 221t20 Kristina

Resultatet ser bra ut. Vi håller budgeten. Just nu är det lite sparsamt med

aktivitet på grund av att året lider mot sitt slut.

b) Hippokrates Kristina/ Maria/ Maggan

KO rapporterar att Hippocrates fungerar som det är tänkt just nu.

c) Lotteriintäkter
Frågan om vad de intäkter som blev på lotteriet ska användas till behöver
beslutas snarast. Vi var tyvärr inte redo för ett beslut under mötet då

Dagordning:

2.

4.

5.



adjungerade deltagare från företaget inte kunder närvara och ta beslut

tillsammans med styrelsen.

d) lnventarielista
lnventarielistan är genomgången och klar.

e) Förslag på Budget 7023- Kristina

Efter några ytterligare justeringar beslutade mötet att anta budgetförslaget

från KO. Visatsar mot att gä +/- 0 under 2023 enligt budget trots ökade

kostnader och troligen något minskade intäkter.

f) Nyttjanderättsavtal utgär 2A24-03-31

EH fortsätter att arbeta med nyttjanderättsavtalet som i behöver

uppdateras innan det går ut. EH håller kontakt med Stall Nyckelby för
fortsatt arbete med att ta fram ett nytt avtal.

g) Medlemsavgifter förslag2A24

Förslag på avgifter till 2024 är:

Junior 300 kr

Senior 480 kr

Familj 1300 kr

Mötet tar upp frågan om förslag på avgifter även nästa möte för att enas

om slutligt förslag till årsmötet.

Förslag på att försöka rekrytera fler medlemmar under 2023 kom upp.

Mötet enades om att det vore bra att försöka locka tillbaka tidigare
medlemmar eller andra som finns ivår närhet som idag saknar

klubbtillhörighet.

h) Gräsroten Svenska Spel 1000kr

Pengar från Gräsroten har kommit in på kontot.

i) Ansökan om sponsring med Länsförsäkringar för 2O23,2024?

Tema/satsning från Länsförsäkringar finns inte klart på deras hemsida än

idag. EH tar kontakt med Länsförsäkringar för att se vad för fokusområde de

vill att projekten ska ha 202312024.

j) Ansökan om ersättning för höga elkostnader fr Motala kommun.

EH och KO har skickat in ansöka till kommunen om ersättning för höga

elkostnader.

6. Registerutdrag: lnga utdrag.



7. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarna aktiviteter
Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP
- Uppsittningar per/vecka på ridskolan Ht terminen-nov. lngen uppgift på antalet

uppsittningar just nu då ingen representant för Stall Nyckelby kunde närvara.

- t"oriuuckan V40 hur blev den?

Ganska välbesökt teorivecka. Deltagare på mötet som var på teoriveckan var
nöjda.

- Framtidaaktiviteter/vt2023
Planeringsmöte sker under mellandagarna.

- Pay and Jump med MORF och NYRK 9/10. lntäkter till Cancerfonden blev totalt
12 5L0 kr.

- Clinic 2023. Vi har idag inget förslag på föreläsare till vår clinic. Förslag kom på

att vi bjuder in övriga klubbar i vårt närområde och säljer biljetter till deras
medlemmar för att på så sätt skapa intäkter och inte enbart kostnader i samband
med clinicen. Planeringsgruppen får i uppdrag att ge forslag på datum och

föreläsare efter sitt planeringsmöte i mellandagarna.

- Årsmöte: Beslut togs om att hålla årsmöte 230212 k|.11. Digitalt eller fysiskt
beslutas om vid nästa möte. Ansvariga för att ta fram nominerade/pristagare till:

- Årets Tävlingsryttare (PH+EH)

- Ärets Lektionsryttare (AJ+EA)

- Årets stallkompis (EA+PH)

Årets Eldsjäl t#tnnl

- Verksamhetsberättelse ordnar lS och EH , revisionsberättelse och
ekonomirapport ordnar KO med.

Kallelse till årsmöte ordnar RJ tillsammans med EH.

- ordförandeträff taL t7l1,L i ÖRF regi, återkoppling. EH och Ko deltog i träffen
som tyvärr inte var så välbesökt, många klubbar saknade representation. Träffen
var annars väldigt bra.



7

- Möte med Motala kommun Bildningsförvaltningen/ Stall Nyckelby/ Föreningen
9/13.. EH och Ko deltog från föreningens sida och MF och MA deltog från
företaget.

8. Rapporter:

a) Skrivelser: SVR nov

Trygg ridsport träff 220928/ handlingsplan. MF deltog i träffen.

b) Beviljade Bidrag: lnformation från kommunen om bidrag under 2A23. pH tog upp
frågan om utvecklingsbidrag som går att söka för olika projekt. Att rekrytera
medlemmar under 2023 som saknar klubbtillhörighet eller som tidigare varit
medlemmar hos oss. Ska sökas innan 15 februari.
lnvesteringsbidrag ska sökas senast 31. oktober. Detta behöver uppdateras i vårt
årshjul. PH ordnar det.

c) Sökta Bidrag: lnga idagsläget

d) lnrapportering av bidrag: Klara Projektstöd VT 2022. Återstartstöd inrapportering
sker av PH. Ska vara inrapporterade senast Z2IZ3L.

e) Utbildning: lnget idagsläget

f) cafeteriasektionen: wRö köpte fika av klubben den 20 november. Rj ger
underlag till KO för att skicka faktura. Närmast aktivitet nu är julmarknaden den
L0 december.

g) Tävlingssektionen: Tävlingsterminsmöte 20 oktober. KO och pH deltog. Ganska
välbesökt träff, dock var Nyckelryttarna enda klubb från Motala kommun som
deltog.

h) Ungdomssektionen: Aktivitet den 23 december inplanerad. US har även jourdag
den 31 december och kommer delta vid WE-träningen då.
Halloweenkvällen som var under höstlovet var välbesökt. 20 deltagare åt tacos
och lekte lekar. Förslag kom om att under 2023 arbeta med Trygg i stallet och
attityder då det varit en del konflikter ifrämst sociala medier men som även
spiller över på samvaron i stallet. ÅJ och PH fortsätter spåna på hur det skulle
kunna se ut under 2023.

i) Miljö: Miljö Beslut tog att ta samma miljöpolicy under 2023 som under 2022.

j) lT: Hur går vividare 2022



Nya hemsidan är på gång. ÅJ jobbar vidare. Snart släpps den ut offentligt.
På frågan om en stående punkt varje styrelsemöte om vad som skrivs på sociala

medier lyftes problemet med att vi inte ser allt som sker på nätet. Vi kanske

istället ska ha en stående punkt som handlar om trygghetsarbete i stort. På så

sätt kan vi arbeta med tryggheten och ta upp olika saker som handlar om hur vi är

mot varandra både i stallet och på nätet.

k) Klubblokal- Värmefläkten är nu rengjord och handkontrollen undangömd för att

inte värmen ska kunna höjas för mycket i onödan i klubblokalen.

9. Årshjul

Vi ligger ifas enligt årshjulet. I Årshjulet inför 2023 behöver vi revidera datum som

gäller ansökningar gällande bidrag från Motala kommun som ändrat sina

bidragsansökningar.

10. Mål 2023/Verksamhetsplan 2023

Mötet beslutade att fastslå de mål för 2023 och verksamhetsplanen för 2023 som

fanns på förslag.

11. Bord lagda ärenden/Ätgärdslista
lnga bordlagda ärenden.

12. övriga frågor
Beslut togs att bifalla förfrågan om att förvara prisrosetter i personaldelen istället för
i klubblokalen. Då kan daglig verksamhet få tillgång till ett skåp och lokalen kan

rensas från plastbackar som står på golvet.

UP presenterade ett förslag på hur två baracker skulle kunna ställas upp längs

utebanan. Prisförslaget på två baracker hamnar runt 300 000 kr. Vi fortsätter att
fundera över hur vi vill göra med klubblokal. I dagsläget önskar vi gärna mer utrymme

men det kan vara svårt läge för investeringar just nu.

13. Nästa möte22!210 k1.19. Förslag på ställe att ses kommer senare. Förslag på

mötesdatum för 2A23: söndag 2301O8,230L29, konstituerande möte 230219,23031-9.

Klockan 18.30-20.30.

Skänninge 2O22-L7-29

Ordförande Elena Hultfen justerare Ella Axelsson sekreterare Pernilla Hallin
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