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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

  Styrelsemötesprotokoll 
 
 
Datum:  2020-11-16 
Plats:  Teamsmöte   
Protokoll nummer:  8  
 
Ordförande:  Malin Olander 
Sekreterare:   Suzanne Engelbert   
Justerare:  Åsa Hoff 
 

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 t.o.m. §7    
Ledamot  Caroline Jönsson  x    
Representant Krus  Vibeke Fridman   x   
Ledamot Annika Lundgren  x    
Ledamot Andreas Rödhammer x    
Ledamot Henric Lindén  x    
Ledamot Åsa Hoff  x    
Rep. Krus - sup Susanna Dahlberg Roos  x   
Revisor – adj. Ann Svensson x    
Valberedning – adj. Pernilla Johansson x    
Revisor – adj. Åsa Mörnhed x    
Verksamhetschef -adj. Maria Gudmundsson x    
Rep. Krus - sup Filip Persson x    
      

  
§ 1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Malin Olander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av sekreterare 
Suzanne Engelbert valdes till sekreterare. 

§ 3. Val av justerare 
Åsa Hoff valdes som justerare. 

§ 4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände enhälligt föreslagen dagordning med tillägg att §7d byter plats med §11b. Även §11b V lades 
till agendan i efterhand. 
 
§ 5. Föregående protokoll  
Styrelsen godkände enhälligt följande protokoll nr 6 - 201007 och nr 7 - 201026. Med tillägget att vid kommande 
protokoll ändra så alla som står som Suppleant benämns som Ledamot framöver. 
 

§ 6.  Valberedningen informerar  
Återkoppling från valberedningen. Förslaget från valberedningen kommer presenteras vid nästa möte. 

 
Valberedningen lämnar mötet 



2 
 

 
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

§ 7. Verksamhetsstyrning (Ordf, Vice ordf, Sekr m.fl.) 
a) Corona – Nuläge, riskbedömning, åtgärder (MG, HLR, CJ, MO) 

Verksamhetschef föredrog de nya riktlinjerna som kom att gälla 27 oktober – 17 november. 

De nya riktlinjerna följer löpande Folkhälsomyndighetens beslut och Svenska Ridsportförbundets 

rekommendationer och kan därför komma att förlängas om de skärpta allmänna råden förlängs i Skåne. 

 

b) Uppföljning ekonomi Q1-Q3 samt budgetförslag (AG) 

Kassör Ann-Louise presenterade nuläget i ekonomin; KRF har fortfarande en stark ekonomi men vi har 

utebliven inkomst som ett direkt resultat av Covid-19. Budgetförslag ska presenteras vid nästkommande 

möte. 

 

Revisorerna lämnar mötet 

 
c) Nuläge inför lönerevision (CJ) 

Inväntar avtalsrörelsens beslut – ska förhoppningsvis klart v.51 

d) Ridsport 2025 Strategi 1–3. (SE) 

Grupperna redovisade handlingsplanen kopplat till varje strategiområde. Suzanne Engelbert skickar 

dessa vidare till kansliet för verkställande/projektledning. De 2 återstående strategierna i Ridsport 2025 

för år 2020–2021 arbetas fram på samma sätt. Suzanne återkommer med gruppindelning. Ska vara 

processade inför nästa möte. 

 

e) Verksamhetsplan 

i. Innevarande år – avstämning 

Maria G, Verksamhetschef, presenterade avstämningen för innevarande års 

verksamhetsplan och det framkom att KRF, trots ett väldigt speciellt år, har lyckats 

genomföra majoriteten av de aktiviteter och planer som låg gällande för 2020. 

ii. Kommande år - underlag presenteras 

Maria G presenterade underlaget för 2021 i stora drag men presenteras i sin helhet vid 

nästa möte. 

 

f) Säkerhets- och krisplan ska presenteras (CJ) 

Utkast är framtaget och kommer efter mötet läggas upp i teams för synpunkter. Sista dag för det är 

22/11. 

 

g) Idrottsförsäkring genom Riksidrottsförbundet (bl.a. styrelseansvarsförsäkring) (AG) 
AnnLouise ber att få återkomma i det fall ytterligare styrelseansvarsförsäkring behövs.  
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§ 8. Verksamhet (VC) - Presentation 

Aktuellt för verksamheten  

a. Personal 

i. Inplanerad vidareutbildning/kurser 

Inga inplanerade i nuläget pga. covid-19 

ii. Beläggning/resursplanering 

De som kan jobba hemifrån ombeds göra det året ut. 

b. Hästar 

i. Nuläge 

1 D-ponny måste tyvärr vandra vidare – Bottons Two 

1 D-ponny är inköpt - Bombon 

1 A-ponny återlämnas till sin ägare vid nyår - Alfons 

ii. Behov 

B-ponny – ev. lån undersöks 

c. Övrigt  

 

§ 9. Arbetsgrupper 
Aktivitetsplanering vårterminen 2021 föredras vid nästkommande möte (HL) (MG) 

Rapportering från ytterligare arbetsgrupper (Se Addendum)  
 

§ 10. KRUS 
Filip Persson presenterade KRUS idé för årets julshow och luciatåg i byn. 

 

§ 11. Övrigt 

a) KRFs årssnurra - Presentation av kommande aktiviteter (HLR) 

b) Årsmöte  

i. Besluta om digitalt eller fysiskt årsmöte 

Digitalt möte planeras i nuläget. Suzanne undersöker om tillgång till plattform för mötet 

kan erhållas av ridsportförbundet. Suzanne skickar underlag till kansliet för kallelse enligt 

stadgarna. 

ii. Hedersmedlem – Presentation och beslut på person att föreslå Årsmötet att besluta kring. 

Mötet föreslog en av våra medlemmar som förslag. Motivering till valet ska skrivas för 

årsmötet att ta del av. 

iii. Förslag på medlemsavgift inför årsmötet  

Förslag att fortsätta i enlighet med årsmötet 2014 att följa de förändringar som Svenska 

Ridsportförbundet och Skånes Ridsportförbund ger. 

iv. Verksamhetsberättelse  

Text och bild-material ska vara Suzanne tillhanda senast 31 december. 
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v. Stadgar 

Åsa Hoff reviderar stadgarna i enlighet med Svenska Ridsportförbund typstadgar för 

förening och lägger upp som förslag i teams. 

c) Övervakningskameran (HLR) 

Uppsägning och upphandling – Information och beslut.  

Avtal, på 72 månader, ska omförhandlas eller sägas upp. Bordläggs till nästa möte. 

 

§ 12. Nästa styrelsemöte  
16 december (ons) kl. 18.20 – Teams  

18 januari (mån) kl. 18.20 - Teams 

17 februari – ÅRSMÖTE. Kl. 18.00 

 

§ 13. Mötets avslutande 

 

Addendum – övrig information från arbetsgrupper 

§ 9. Rapportering från arbetsgrupper  

 
* Anläggning (HLR) 
Gruppsammansättning: Helen Larsson -Riis och Patrik Ellström (?). Adjungerad tjänsteman: Maria 
Gudmundsson 

Inget inrapporterat 
* Kommunikation och IT (SE) 
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert och Åsa Hoff. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson 
och Anna Salomonsson 

Ytterligare funktioner ska implementeras i Hippocrates under Q1-2021 t.ex. hästutdelning och 
elevkommunikation och Fortnox.  
Ljudanläggning ska undersökas som ett stöd i ridverksamheten.  
Vi ska verka för att kansliet, styrelse, KRUS och alla arbetsgrupper fullt ut arbetar i Teams. 
EngelbertGroup kommer sponsra softshelljackor till styrelsen. Kontinuerlig uppdatering av hemsidan 
görs. 

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

Renovera/måla hinder 
Kommer att ske under dec/jan i mindre coronasäkrade grupper. 
 

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

Inget inrapporterat 
* Organisation (CJ) 
Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander och Helen Larsson Riis. Adjungerad tjänsteman: 
Maria Gudmundsson 

Inget inrapporterat 



5 
 

 
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

* Ekonomi (AG)  
Gruppsammansättning: Ann-Louise Grahed och Tina Andersson. Adjungerad tjänsteman: Maria 
Gudmundsson 

Inget inrapporterat 

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

Inget inrapporterat 

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

Tävlingar vt 21 
Lokal ponnytävling 9 maj 
MRCO Lilla Ribban 15-16 maj 
Lokal dressyrtävling ponny/häst 19 juni 
Ribersborgsveckan v 32 

  
Klubbtävlingar 

Göra en lagtävling med 4-5 ekipage i olika åldersgrupper som man själv sätter ihop (har folk svårt med att 
hitta lagmedlemmar hjälper vi såklart till). Ska bestå av 4 olika moment: hoppning, dressyr, terrängritt och 
teori. Alla ryttare rider inte samtliga moment. Däremot är teorimomentet obligatoriskt för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 
.......................................................................  ....................................................................... 
Malin Olander   Suzanne Engelbert 
 

Justeras 

 
.......................................................................   
Åsa Hoff 
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