
Styrelsemöte

Tid: söndag: 230108 kl. 18.30-20.30

Plats: Digitait

Kallade: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina Orselius,

Axelsson, Anna Askling, lngmarie Ramsten

Pernilla Hallin, lda Slänsby, Ella

Adjungerande: Margareta Forsberg, Maria Axen, Ulf paulsson, susanne Berg, Eva evarfordt

Närvarande: Elena Hultgren, Åsa Johansson, Kristina orserius,

Axelsson.

Pernilla Hallin, lda Slänsby, Ella

Adjungerande: Margareta Forsberg, Susanne Berg, Eva evarfordt

Dagordning:

L lnledning/ status iförening, sociala medier. lnte allt på sociala medier är positivt. Vi
vet att det postas negativa kommentarer och ibland är et ren mobbing. Vi pratar om
statuset i vår förening. Föreningen har på sina kanaler Facebook och tnstagram glada

tillrop och kanaler. Vi känner dock som fcirening att det är viktigt att vi håller våra

ögon öppna och pratar med våra medlemmar om vi ser något. Ridsportsga lan 2g/1,i

Linköping. Biljetter finns kvar. Antal medlemmar 2OZzvar 2g9 st. 29 år är

medelåldern, män 6 % kvinnorg6% iföreningen2O22.



2. Godkännande av dagordning: dagordningen godkänns.

3 Val av protokolljusterare: Åsa Johansson.

4. Föregående Protokoll: genomgång av föregående protokoll.

5. Årsmöte 23A212 kl. 11. Beslut om digitolt Vi kommer då ha det via Meet och Pernilla

håller itekniken.

lnbjudan. Åsa gör en inbjudan att sätta upp i stallet.

Valberedningens arbete - Susanne och Eva rapporterar om deras arbete. Till

styrelsen ska man tillsätta tre platser. Ulla Cederlund vår revisor fortsätter vara kvar.

Joakim Ragnar skalltillfrågas om han vill vara kvar. Nomineringar har inkommit till

valberedningen. Bra om man kunde få med tävlingsryttare i styrelsen.

Årsmöteshandlingar: Möteslänken till Google Meet fixar Pernilla, agenda av Elena,

kallelse enligt stadgarna görs av lda, stadgar, verksamhetsberättelse görs av lda och

Elena, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, balans- resultaträkning görs av

Kristina.

Årets stormästare, Årets eldsjä1, Årets lektionsryttare, Årets tävlingsryttare, Årets

stallkompis gick vi igenom. Beslut från styrelsen och alla var helt eniga.

6. Ekonomi:

a) Resultat t.o.m. 221231,. Redovisas av Kristina.87000:- ivinst. Mestadels

från tävlingar, Vätternrundan, sponsring och cafeterian samt försäljning av

valtigejorden.

b) Hippokrates Kristina, svårt att få fram medlemsavgifter. Lättare att få fram

siffrorna i HM.

c) Lotteriintäkter: ny spegel inköpt till ridhuset.

d) Nyttjanderättsavtal utgär 2024-03-31. Elena föreslär 23O2OL-271231. Ett

femårsavtal. Ok med Maggan och Mia.

e) Medlemsavgifter förslag 2024. Förslaget är junior: 300:- senior: 480:- familj:

1300:-. Alla samtycker till detta. Beslut. Tas med som förslag till årsmötet.

f) Ansökan om sponsring med Länsförsäkringar för 2Q23,2024. Eva Lindoltz

på Länsförsäkringar Östgöta har Elena haft kontakt med via mail. Hon

önskar ett telefonmöte om sponsringen. Vi får då veta vilken



sponsringspolicy de har och om det kan passa våra aktiviteter. Fokus på att

få människor att röra på sig.

g) Ansökan om ersättning för höga elkostnader från Motala kommun. lngen

återkoppling har skett.

h) Genomgång av Motala kommuns riktlinjer. Ändrade riktlinjer för Motala

kommuns bidrag. Revidering av bidrag har skett och Motala önskar

dokument från bla. Årsmöte, registerutd rag.25/2 25/8 ska

aktivitetsbidraget. Max l-5 st/ aktivitet i åldern 8-20 år. Driftsbidraget

lämnas tills vidare oförändrat. Driftsbidraget måste vara inne 15/4.

Utvecklande verksamhetsbidrag är ett nytt bidrag sedan ZOZL. Tex motion

utanför ordinarie verksamhet. Ändringar ska ske i årshjulet.

7. Registerutdrag: Anna Askling. Elena Hultgren.

8. Stall Nyckelby/Föreningen Nyckelryttarna aktiviteter

Arbetsgruppen redovisar framtidens planering MMÅP. Pga. sjukdomar har gruppen ej

haft möte. Men ett möte ska planeras in. Under jullovet hade de flera välbesökta

aktiviteter.

- Uppsittningar /vecka på ridskolan Ht terminen-22.174 st.

- Teoriveckan v.40 blev välbesökt och mycket bra.

- Framtida aktiviteter/vt-2023. V.10 är teorivecka.

- Clinic 2023 ska planeras under kommande möte.

- Tävlingar 2023.

Nyckelbydressyren div 3 Final ponny 6/5-2A23

Nyckelbydressyren div 3 omgång 2 ridhäst7/5-2023

Vätternhoppet 2023 ridhäst t/7 -2023

Vätternhoppet 2023 ponny 217-2023

- Under jullovet var det stort intresse för de olika aktiviteterna man kunde delta i.

9.

Rapporter

a) Skrivelser: SVR



-Trygg ridsport 220928/handlingsplan- Rapport av Maggan som var på mötet.

Åsa har jobbat mycket med detta tillsammans med ungdomarna. Rapport av vad

som gjort hittills skall skrivas av föreningen och Stall Nyckelby under vt-23. Beslut

b) Beviljade Bidrag: inga att rapportera.

c) Sökta Bidrag: awaktar hemsidan innan vi söker LOK och aktivitetsstöd.

d) lnrapportering av bidrag: FULK och återstartsbidrag är inskickade. Projektstöd

r$tarutveckling är ej inskickat. Vi påminner Mia.

e) Utbildning: Equipe utbildning 22 januari. Anmälda är Malin Kullman och Alva

Björk. Tillfrågade är även Thea och Olivia. Olivia har tackat nej.

f) Cafeteriasektionen: lnget att rapportera annat än att Nyckelby lantgård fått ett

nytt skåp. Åsa önskar att vi köper in nya kaffekoppar och rensar bland porslinet.

Besticken försvinner. Vi får påminna de som äter i klubbrummet om att kolla så

besticken blir kvar där. En ny kaffebryggare skall även köpas in. Åsa kollar och

återkommer om detta.

g) Tävlingssektionen: lagpolicyn behöver ses över. Maggan och Ella samt

tävlingssektionen ska ha möte och gå igenom policyn. Policyn finns på hemsidan.

Elena meddelar Cissi i tävlingssektionen.

h) Ungdomssektionen: Pernilla rapporterar om att man skulle försöka få till ett

årsmöte/ informationsmöte om arbetet i en ungdomssektion och i

ungdomssektioner kan man väljas in på 6 månader. Det borde finnas en formell

styrelse. Åsa har jour med ungdomarn a 29/L och då kan de ha möte om detta.

Styrelsen har budgeterat 2000: - till ungdomssektionen.

i) Miljö: Miljöpolicy 2023, datera om 2022 till 2023. Miljöpolicyn ska lamineras och

sätta upp på anslagstavlan.

j) Nya Hemsidan. Äsa rapporterar om upplägget. Åsa har kontakt med

domänägarna. Kommer bli en lättare och mer överskådlig hemsida. Allt som fanns på

den gamla hemsidan har Åsa sparat på en extern hårddisk.

k) Klubblokal: ritningar på övervåning och barack ska läggas in i dropbox. Elena skall

skicka underlag till alla i styrelsen.

10. Årshjul- Uppdatering lda och Pernilla kollar på detta.

1 1. Bordlagda ärenden/Åtgärdslista



12. övriga frågor. Årets lektionsryttare, Pokalen skall graveras. Elena ordnar detta.

Mantorp hästsportförening skickade förfrågan om vi ville vara med som funktionärer på

mantorpsarenan vid hästtävlingar mot viss betalning. Vi har tackat nej då vi satsar på våra

egna tävlingar och lägger våra funktionärskrafter där.

13. Nästa möte 230129 kl. 18.30 -20.30

Mötet avslutas.
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