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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

  Styrelsemötesprotokoll 
 
 
Datum:  2020-08-26 
Plats:  Digitalt Teamsmöte   
Protokoll nummer: 5 
 
Ordförande:  Helèn Larsson Riis 
Sekreterare:  Caroline Jönsson 
Justerare:  Ann-Louise Grahed 
 

Funktion  Närvarande Ej närvarande   

Ordförande  Helén Larsson Riis  x    
Vice. Ordförande Malin Olander  x    
Kassör  Ann-Louise Grahed x    
Sekreterare  Suzanne Engelbert   x   
Ledamot  Johnny Nilsson  x    
Ledamot  Caroline Jönsson  x    
Representant Krus  Vibeke Fridman  x    
Suppleant  Annika Lundgren   x   
Suppleant  Andreas Rödhammer x    
Suppleant  Henric Lindén   x   
Suppleant  Åsa Hoff  x    
Rep. Krus - sup Maja Roese  x   
Valberedning Pernilla Johansson x    
Adjungerad tjänsteman Maria Gudmundsson x    
Adjungerad revisor Åsa Mörnhed x    
      

§ 1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Helèn Larsson Riis hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av sekreterare 
Caroline Jönsson valdes till sekreterare. 

§ 3. Val av justerare 
Ann-Louise Grahed valdes som justerare. 

§ 4. Godkännande av dagordning 
 
§ 5. Föregående protokoll  
Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.   
 
§ 6. Valberedningen informerar 
En enkät för styrelsen att svara på ligger i Teams. Syftet är att svara på fortsatt intresse för styrelsearbete nästa 
år samt ge möjlighet för valberedningen att hitta nya potentiella styrelseledamöter. 30/9 ska den vara 
valberedningen tillhanda via mail. Det blir digital återkoppling på nästkommande styrelsemöte.  
 
§ 7. Verksamhetsstyrning (Ordf, Vice ordf, Sekr m.fl.) 
a) Uppföljning av ekonomi Q2 
Inga justeringar till helårsbudgeten vid utgången av Q2. 
På intäktssidan noteras ett bortfall från Våfflan från Mars till Juni dock har det i perioden varit några utgifter till 
Våfflan på grund av ersättnings inköp av möbler och viss lagerpåfyllnad. 
Några kostnader som uppstått under sommaren och som inte är med i Q2 resultatet är en ögonskada på Twister, 
och ökade utgifter för strö till hästarna. Dessa punkter följs upp till nästa kvartals genomgång.  
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En genomgång av föreningens telefonabonnemang har gjorts vilket förväntas leda till lägre kostnad för denna 
punkt under nästa år.  
Nytt faktureringssystem är igång, en del utbildning och förbättrings insatser av system kommer att behövas 
innan vi blir helt nöjda med det.  
Under sommaren och till terminsstarten har det varit fullt i alla aktiviteter och grupper, dvs intäktssidan står 
starkt.  
Inför nästa kvartals ekonomigenomgång skall vi titta lite extra på hovslagarens höjda priser och vad det betyder 
för helårskostanden. Det behövs en ersättningshäst för Zilvidee och Mary som lämnar verksamheten, detta 
kommer troligen också att öka kostnadssidan under sista halvåret 2020. Vid nästa möte skall vi även få feedback 
på uppsägning av avtalet för övervakningskameran, Helen återkommer i ärendet, här hoppas vi kunna hitta en 
mindre besparing.  
 
b) Nuläge inför lönerevision  
Det har inte skett några nyheter gällande årets lönerevision och arbetsmarknadens parter. Fortsatt bevakning av 
organisationsgruppen och i dialog med arbetsgivarorganisationen Almega. 
c) Ridsport 2025 Mål 1-3. 
Suzanne återkopplar med plan för fortsatt processarbete.  
d) Krisplan ska presenteras 
Organisationsgruppen har påbörjat uppdatering av säkerhets- och krisplan och återkopplar innan nästa 
styrelsemöte. 
e) Bingoalliansen 
Styrelsen beslutar att Klagshamns Ryttarförening ska ingå i paraplyföreningen Triangelns Bingoallians Ek. 
Helen är fortsatt kontaktperson.  
f) Idrottsförsäkring genom Riksidrottsförbundet (bl.a. styrelseansvarsförsäkring) 
Ann-Louise tillsammans med Suzanne bereder detta till nästa styrelsemöte. 
 
§ 8. Verksamhet (VC) Presentation  
Aktuellt för verksamheten 
a) Personal 
Mia har ökat sin tjänstgöringsgrad med 10%. 
Denise har genomfört sin SLR1 utbildning och utbildas nu i SRL2 (teoretiska delen). Sofie Rhodin jobbar som 
ridlärarvikarie när Denise är borta. 
Ebba Salomonsson undervisar på vissa av Fannys ridlektioner och får stöd med planeringen av dessa. 
Linn har slutat som ridlärare. 
Utbildning för personal. Skånes Ridsportsförbund har en del dagskurser, men svårare att hitta andra passande 
kurser/utbildningar. 
Maria undersöker möjligheterna för pedagogisk utveckling tillsammans med lärarhögskolan. 
 
b) Hästar  
Silvidiee är såld. 
Alfons är tillbaka och stannar fram till jul. Därefter lämnar han och därmed letar vi efter en ny liten ponny att 
köpa (under 1.10). 
Mary ska säljas.  
 
 c) Övrigt 
Systemskiftet till Hippocrates är genomfört. Vissa utmaningar, men kommer långsiktigt ge fördelar och 
underlätta i kommunikationen till eleverna. 
 
KRF avser att ansöka om en kvalitetsmärkning från Hästnäringen och någon del återstår som att genomföra en 
skyddsrond. Mer information finns att läsa om på kansliet. 
 
Det är fullt i alla ridgrupper. En nybörjargrupp för äldre barn har startat, men ingen för vuxna. 
Verksamheten har ingen nedgång i aktiviteter och det mesta har startat upp igen.  
 
Det blir en lokal ponnytävling i hoppning 6/9. Ingen publik är tillåten. Två medhjälpare per barn är tillåtet. 
Tävlingen är inomhus och det behöver delas in i zoner i ridhuset. Våfflan kommer att vara anpassad med 
ordentliga avstånd och inplastad mat. 
 
§ 9. Arbetsgrupper 
a) Rapportering från arbetsgrupper (se addendum) 
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Alla grupper ska informera och skicka in till addendum en vecka innan agendan för styrelsemötet. Det kan vara 
något kort så att andra också får information vad som är på gång. 
 
§ 10. KRUS 
 
22/8 digitalt teamsmöte med ca 15-20 deltagare har genomförts. Då presenterades terminens planering. 
13/9 skötardag. 
Spökjakten kommer att bli av. 
Lisebergsresan blir tyvärr inte av och KRUS tittar på andra alternativ.  
Information om hur ponnyledningen går till samt hur skötarskåpen städas.   
Julshowen kommer inte bli av som vanligt på plats, men det finns tankar på ett på digitalt evenemang.  
 
§11. Övrigt 
a) Årssnurran 
-Valberedningen  
-Uppstart budget inför nästa år – uppmaning till grupperna om det är något som ska med till ekonomigruppen 
-Föredragning för större aktiviteter och tävlingar i stora drag –VT-21 
b) Kansliet lägger ut ett upprop på Facebook och Instagram om att nominera årets ridskolehäst till Svenska 
Ridsportförbundet. 
Kansliet har tidigare skrivit på Facebook om att Alicia Grentzmann fick en utmärkelse för årets ungdomsledare 
2019 för Skånes Ridsportsförbund. 
 
   
§ 12. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte 7/10 onsdag 
19/10  
16/11 
16/12 ändring! 
18/1 
Suzanne skickar ut kallelse i teams. 
 
 
§ 13. Mötets avslutande  

Ordförande tackade för engagemang i mötet. 

 

Ordförande    Sekreterare 

 
.......................................................................  ....................................................................... 
Helèn Larsson Riis   Caroline Jönsson 
 

Justeras 

 
....................................................................... 
Ann-Louise Grahed 
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Addendum – övrig information från arbetsgrupper 
 
§ 8 Rapportering från arbetsgrupper 
 
* Anläggning (HLR) 
Gruppsammansättning: Helen Larsson –Riis och Patrik Ellström (?). Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson  
 
Planering för västra ridbanan pågår. En ny offert inväntas. 
Anläggningsråd 14/9. 
 
* Kommunikation, IT och Marknad (SE) 
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert och Åsa Hoff. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och 
Anna Salomonsson. 

* Aktivitet (HL) 
Gruppsammansättning: Henrik Lindén, Kajsa Fridman, Nina Hammarström, Annika Lundgren, Jeanette Nilsson, 
Tina Jonsson, Pernilla Johansson. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och Anna Salomonsson 

Planen för aktiviteter är lagd för hösten. Många aktiviteter är liknande som tidigare och Anna har börjat lägga ut i 
aktivitetskalendern på Facebook. 
Gruppen har kontakt med Våfflan-gruppen också. 

* Ledstjärnorna (KRUS-rep)  
Gruppsammansättning: KRUS-rep och Pernilla Burakovsky. Adjungerad tjänsteman Maria Gudmundsson 

* Organisation (CJ) 
Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander, Helen Larsson Riis. Adjungerad tjänsteman Maria 
Gudmundsson 
Befintlig krisplan ska ses över (MG och CJ). 
Möten sker varannan vecka på tisdagar och ny information läggs ut i Teams om det är några förändringar som 
sker med anledning av Covid-läget. 
 
* Ekonomi (AG)  
Gruppsammansättning: Ann-Louise Grahed och Tina Andersson. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson 

* Sponsorer, partners och intressenter (JN)  
Gruppsammansättning: Johnny Nilsson, Andreas Rödhammer och Denise Dako. 

* Tävlingsgrupp (CJ)  

Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Anders Fridman, Sara Ekeroth, Tilda Jönsson, Kicki Engzell, Johanna 
Berggren och Vibeke Fridman. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson 

Tävlingsgruppen är aktiv. Närmast är det den egna lokal hopptävlingen för ponny 6/9. 

Seniorcupen, Allsvenskan ponny och Skatan är tävlingar som pågår under hösten.  
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