
Nordmalings Ridklubb 

Styrelseprotokoll 

Datum: 2022-12-19 
Plats: Nordmalings ridklubb 
Närvarande: Kriss, Dessan, Anna, Elin, Klara  

 
 
§1. Mötets Öppnas 

 
§2. Val av mötesordförande 
Kriss väljs till mötesordförande 

 
§3 Val av mötessekreterare 
Elin väljs till mötessekreterare 

 
§4 Val av justerare och rösträknare 
Anna och Dessan väljs till justerare 
 
§5 Föregående protokoll 
Kriss går igenom föregående protokoll. Hon meddelar också att representant från 
kommunen har ordnat så att pengarna 400 000 betalas ut nu i dagarna. 
 
§6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs 
 
§7 Ekonomi 
 

a. Lova informerar om de foderstater som hon gjort på uppdrag av Johanna. 
Vårt hö är av dålig kvalitet så hästarna behöver tillskott av bland annat protein och fosfor. 
Hon visade på olika förslag på vad vi kan ge hästarna. Vi tog beslut att gå på det billigare 
alternativet som innefattar soja, proteinpellets, foderjäst, lusern, fosfor och mineraler. Lova 
får kolla om hon kan hitta ytterligare billigare alternativ. Lova får även räkna ut hur mycket vi 
behöver och prata med Ulf om vad han ska beställa. 
 

b. Budgetarbete – hur går det? 
Kriss ska prata med Anna F för att få veta vilka utgifter vi haft under året. Dessan och Kriss 
sätter sig sedan och gör budgeten. Klara vill även att Dessan kollar hennes lön med Cilla så 
att den stämmer. 
  

c. Bidragsansökningar, finns det något mer NRK kan söka? 
Vi söker eftersom det kommer ut något vi kan söka. Vi skulle även få hjälp av Jan Näs med 
förslag på var vi kan söka bidrag. 
 



d. LOK-stöd senast 25/2 
Dessan har försökt få tag på Catrin så att hon inte skickar in för tidigt, innan allt har kommit 
in till henne. Samma gäller även APN-stödet från kommunen. Dessan fortsätter att jaga 
henne. 
 

e. Västerbottens brandredskap – Är allt klart nu? 
Dessan gick igenom alla turer med Västerbottens brandredskap. De har nu plockat igen allt 
som vi inte har beställt. De har även satt tillbaka våra gamla brandslangar. Vi har att vänta en 
återbetalning på några hundralappar, totalt har vi betalat 33 876:-. Dessan har gjort ett 
fantastiskt jobb med att bråka med dom så att det ändå löst sig så bra som möjligt. 
 
§8 Ridskoleverksamhet 
 

a. Redovisning av föreningens medlemsantal senast 15/1 
Dessan och Kriss skickar in det till idrottonline. 
 

b. Ridgrupperna 
Anna visar upp grupperna och vi tittar på om vi kan flytta några medlemmar till andra 
grupper för att kunna ta in två nybörjare. Kriss svarar dessa nya att de får registrera sig i 
Hippocrates så att de hamnar i vår kölista. 
 
§9 Personal 
 

a. Rekryteringen 
Kriss och Dessan skulle ha intervju med en ridlärare men hon avbokade i sista stund. Kriss 
kollar om en ny tid med henne. Hon bokar även en tid med ev. verksamhetsansvarig.  
 

b. Anna informerar 
Eftersom igen känner sig säker på hur Hippocrates fungerar, så kommer Anna att bjuda in 
Johanna så att hon får ha en genomgång med ridlärarna och alla som behöver kunna 
systemet. 
 
 
§10 Underhåll av anläggningen 
 

a. Fläkt under läktaren, hur går det? 
Ulf tycker inte att vi behöver någon fläkt, men frågan är om det skulle göra någon skada. 
Anna kollar igen med honom. Om vi ska sätta in en fläkt så bör det göras till sommaren. 
 

b. Ridhusbotten och Sarg 
Vi har fått ut 75 000:- av SISU för att ordna med ridhusbotten och sargen. Ytterligare 
25 000:- betalas ut när vi kan visa på vad vi har gjort. Vi måste ta tag i arbetet till sommaren 
då ridhuset inte används. 
 
 
 



§11 Susannes punkter 
(Många punkter bordlägges då Susanne inte var med på mötet) 
 

a. Uppföljning av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Bordlägges 

b. Åtgärdsplan för kommande arbetsmiljöarbete, OSA mål. 
Bordlägges 
 

c. Översyn SBA-pärm och insatsplan till räddningstjänsten. Göra 
revideringar vid behov. 

Bordlägges 
d. Brandövningar internt. 

Alla ridlärarna bör få göra en brandövning så att de kan gå igenom den varje termin med sina 
ridgrupper. Anna kallar till ett ridlärarmöte Dessan håller i brandövningen. 

e. Genomgång av mötesordning och årshjul. 
Bordlägges 

f. Fastställa verksamhetsplan 
Bordlägges 

g. Förbereda inför årsmötet och samla ihop alla nödvändiga dokument. 
Kriss kollar igenom att alla dokument finns och att alla protokoll är på plats i pärmen och är 
påskrivna. 

h. Annonsera ut årsmötet till medlemmarna minst 1 månad innan årsmötet. 
Årsmötet är satt till den 26/2 14:00. Dessan skriver in det i månadsbrevet, hon skickar även 
ut ett mail till alla medlemmar via Hippocrates. Elin gör lappar som sätts upp i stallet. Kriss 
lägger ut om mötet på Facebook.  

i. Strategier och mål kommande år  
Bordlägges 

j. Utvärdering verksamhetsplan. 
Bordlägges 
 
§12 US Informerar 
Det är turbulens runt styrelsearbetet i US. US kommer att ha ett möte på tisdag 17/1 där 
Dessan kommer att delta. Då måste det tas ett beslut om aktivitet för att samla in pengar till 
Hillys tand. 
 
§13 TS Informerar 
Ingen deltagare från TS.  
 
§14 Rapport ridskolehästar 
 
Smilla 
Vi har haft en som varit här och provridit, men sedan har vi inte hört något mer. Klara ska 
fota henne så får Moa ta tag i dt och skicka till ID-kontrollant.  
 
Bianca  
Är såld, åkte med transport 10/1. 



 
Lucky 
På rehab vet ej status, då hon är frisk bör vi sälja henne.  
Billy 
Har löss. Veterinären ska ta kontakt med Moa för mer information. 
Hedda 
Vi ska låna Hedda i ca 2 veckor för att se om hon passar i verksamheten. Lova ska rida henne 
på lektion på söndag. Den 20/1 ska hon in på besiktning på Umåker. Kriss och Moa åker in 
med henne. 
 
§15 Rapport Privata 
 

a. Förfrågan om att stalla upp en häst. 
Vi har fått förfrågan av en som vill stalla upp en häst, men vi har dåligt med plats i hagarna. 
Moa ska få kolla på om det går att lösa. Kriss svarar henne på mail att vi måste prioritera 
ridskolehästarna. 
 
§16 Övriga frågor 
 

a. Månadsbrev 
Dessan har skrivit ihop ett månadsbrev som hon skickar ut.  
 

b. Arbetsgrupperna 
Dessan har sammanställt arbetsgrupperna så hon kommer att skicka ut information till 
medlemmarna om detta. 
 
§17 Nästa möte 
Måndag 23/1 klockan 19:00 
 
§18 Mötet avslutas 
 
 
 

 

_____________________________ _____________________________ 
Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Justerare   Justerare  


