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Närvarande:  
Erik Persson(ordf.)  
Camilla Granberg (VC) 
Anna Grundström  
Jonas Martinsson 
Linn Öjbrant 
Ann Backsten 
Anders Brändström (suppleant) från §4 
Lisbeth Brax-Olofsson (suppleant) 
Maria Sandberg (TS-ledamot) 
Wilma Jacobsson (URFUS ledamot)  
Elsa Kristmansson (URFUS-pers. suppl.)  
 

 
Frånvarande:  
 
Ingrid Liljelind (sekr.) 
Johanna Berg 
 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

§ 2. Val av justerare  
Till justerare väljs Jonas Martinsson. 

§ 3. Rapporter 
a) Tävlingssektionen: Läggs till handlingarna.  

Dialog kring tävlingsboxar. Senaste tävlingen ger kraft i att ta tag i frågan. 
Aktuella platser för bygge av tävlingsboxar diskuteras. TS menar att 40 boxar 
räcker långt. Var boxarna ska byggas och budget är frågor som det arbetas med. 
En annan fråga som lyfts är underlaget på utebanorna och mötet med Kultur och 
fritid om detta, vilket styrelsen aktivt arbetar med.  
 

b) URFUS: Datum för aktiviteter är klara. 6-7 maj fångarna på Hippo och 14-15 
oktober spökkväll. Kafeterian kommer att bemannas en kväll i veckan av URFUS 
med ett rullande schema utifrån hur personer kan delta. Käpphästtävlingar – 
Anna ska kontaktas så de kan ha roliga tävlingar och snygga hinder.   
 

c) SvRF och VRIF  
SvRF: Inget att rapportera.  
VRIF: Rapport från Årsmötet 20/3. 
 

d) VC rapport:  Läggs till handlingarna.  
 
 

§ 4. Fastställande dagordning och anmälan om övriga ärenden. 
a) Underlag i ridskolehagarna 
b) Kommunikationsplanen 
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Dagordningen fastställdes. 

§ 5. Föregående protokoll 
Protokollet nr 4 2022 läggs till handlingarna.  
Frida har valt att avstå ridledarkursen i sommar. 
 

§ 6. Styrelsens arbetsgrupper rapporterar 
a) Anläggningsgruppen; Hanna Gyllengam, Annika Rydman, Ann Backsten, Jonas 

Martinsson, Ulf Widmark, Emma Fahlman, Anders Brändström.  
Inget att rapportera. Elen till lastbilarna – För att nå bättre strömstyrka, köpa in 
byggcentraler lyfts som fråga. Anders Brändström tar på sig att kolla upp offert 
för inköp.  
 

b) Cafeteriagruppen; Camilla Granberg, TS-arbetsgrupp, Katarina Nilsäter.  
Gick bra på nationella tävlingen. Det behövs att någon finns där och styr upp och 
strukturerar upp för att få till ett bra flyt. Stort engagemang från ridskoleelever 
under tävling. 
 

c) Partnergruppen; Britta Unneby, Karin Kemi, Patricia Persson, Camilla Granberg.   
Läggs till handlingar.  
 

d) Tjäna-pengar-gruppen; Britta Unneby, Ingrid Liljelind, Elisabeth Kampf-
Holmberg, Maria Nordin. Läggs till handlingarna.  
 

e) Arbetsmiljögruppen; Eva Svedmark, Linn Öjbrant, Ingrid Liljelind 
(sammankallande). Inget att rapportera.  
 

f) Stallkompisgruppen; Viktoria Wirth, Hanna Kriström (sammankallande), 
Patricia Persson.  
Rapport läggs till handlingarna. Camilla påminner om beslut som tagits i 
styrelsen för ca tre år sedan ang alkoholhaltiga drycker på anläggningen. Detta 
är förbjudet.  
 

g) Hållbara Hippologum; Erik Persson, Ingrid Olsson, Katarina Nilsäter.  
Inget att rapportera. Pantuppsamlingskärl lyfts i dialog. Det behövs fler.  

 
§ 7. Ekonomi  

Det ekonomiska resultatet för period till och med 2022-02-28 visas av kassör. Runt 
15-16e varje månad vore en god idé att framgent lägga styrelsemöten då får vi de 
senaste ekonomiska siffrorna.  
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§ 8. Ackordcentralen 
Frågan som vi ställde till kommunen. Vi fick flera frågeställningar tillbaka till oss, 
bland annat behövs tydligare underlag till kommunen exakt vad vi har förlorat och 
viss mailkonversation.   

§ 9. Övriga frågor 
a) Underlag – mark i ridskolehagarna. Camilla önskar att få hjälp. Förslag att 

göra något åt detta under sommarmånaderna. Anläggningsgruppen tar på 
sig att se över detta. Anläggningsgruppen menar att detta är ett arbete 
som inte tar hela sommaren utan relativt snabbt, uppskattningsvis ca 2 
dagar per hage. Camilla tar reda på om när det är minst ridskolehästar på 
plats. 

a)b) Kommunikationsplanen – Linn går igenom det som hon och Eva 
arbetade med under veckan. Vi bestämde att vi kallar till möte med Linn, 
Eva, Camilla, Jenny och Anna Nilsäter kring vidare arbete med 
kommunikationsplanen.  

 

§ 10. Mötets avslutande  
Nästa möte är inplanerad 5/5 2022 kl. 18:00-20:30. Plats, Styrelserummet på 
Hippologum.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Linn Öjbrant 
Mötes Sekreterare 

Erik Persson 
Ordförande 

Jonas Martinsson 
Justerare 

 


