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Närvarande:  
Erik Persson(ordf.)  
Camilla Granberg (VC) 
Ingrid Liljelind (sekr.) 
Ann Backsten (kassör) 
Linn Öjbrant 
Anna Grundström  
Jonas Martinsson 
Lisbeth Brax-Olofsson (suppleant) 
Wilma Jacobsson (URFUS ledamot)  
Elsa Kristmansson (URFUS-pers. suppl.)  
Maria Sandberg (TS-ledamot) 
 

 
Frånvarande:  
Johanna Berg 
Eva Svedmark (vice ordf.) 
Anders Brändström (suppleant)  
 

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

§ 2. Val av justerare  
Till justerare väljs Ann Backsten. 

§ 3. Fastställande dagordning och anmälan om övriga ärenden. 
Dagordningen fastställdes. 

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

 
b) URFUS: Cafeterian, respons under förväntat, därför enbart öppet tisdagar. 

Klubbkläder visas när cafeterian har öppet. Under december har cafeterian 
stängt. Spökkvällen 14/10 gick väldigt bra, 40 barn deltog. Anmälan till 
brandkåren hur många barn som sover över, har varit svårt att få tag i någon på 
det nummer som uppgetts.  
Arbetet med julshowen fortgår, temat är OS. Biljettförsäljning sker på URF samt 
Skocentrum (City och Avion). TS är tillfrågade om att vara med i julshowen. 
 

c) SvRF och VRIF :   
VRIF: Motioner ska skickas in senast 1 december. 
SvRF: Nyval på ordförandeposten. Camilla har skickat in en ansökan om 
återstartsstöd för skötarverksamheten, samt för helgens dressyrtävlingen (20 
tkr). 
 

d) VC rapport:  Läggs till handlingarna.  
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§ 5. Föregående protokoll 
Protokollet nr 9 2022 läggs till handlingarna. 

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

Martinsson, Ulf Widmark, Emma Fahlman, Anders Brändström.   
Sista säkerhetsanordningarna på terrängbanan är på plats inom kort. 
 

b) Cafeteriagruppen; Camilla Granberg, TS-arbetsgrupp, Katarina Nilsäter.  
Inget att rapportera  
 

c) Partnergruppen; Britta Unneby, Karin Kemi, Camilla Granberg.   
Läggs till handlingar. Erik är kontaktperson från styrelsen. 
 

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). Översyn av arbetsscheman påbörjat. Personalhandboken 
kommer att revideras senare under hösten. 
 

f) Stallkompisgruppen; Anna Nilsäter är sammankallande. Inget att rapportera. 
 

g) Hållbara Hippologum; Erik Persson, Ingrid Olsson, Katarina Nilsäter.  
LOVA-projektet, förbättra underlaget i hagarna, möte torsdag 27/10 på 
Hippologum. Plaståtervinningskärl utplacerat i stallet. Ett års 
inplastningsmaterial är upphämtat.  

 
§ 7. Ekonomi  

 
Ekonomiska rapporten ack. tom september: 
Resultat på +72 tkr (jan-sept), positiv avvikelse på +268 tkr mot budget.  
 
Totala intäkter +9903 tkr (jan-sept), en positiv avvikelse på + 86 tkr mot budget.  
De största posterna där vi tappar total 670 tkr mot budget är: 
Hyror anläggning - 157 tkr, Forslundagymnasiet - 127 tkr, medlemsuppstallning, 
inkl foder -197 tkr samt varuförsäljning -188 tkr mot budget.  
Två poster väger upp detta, abonnemang på ridskolan (+305 tkr) en avyttring av 
maskin (+379tkr). 
 
Totala kostnader -9831 tkr (januari-sept), en positiv avvikelse på 181 tkr mot 
budget. De största kostnadsbesparingarna vi har är på följande poster: 
Personalkostnader +530 tkr, foderinköp +129 tkr, övriga försäljningskostnader + 
140 tkr mot budget. Dessa tre poster ger en positiv kostnadsbesparing på ack. totalt 
på +799 tkr mot budget.  
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Större kostnadsöverdragen mot budget (totalt med - 540 tkr) består i Cafeterian - 
76 tkr, veterinär, medicin - 107 tkr, förbrukningsmaterial - 78 tkr, inhyrd personal - 
45 tkr, städning, renhållning, lokalhyra - 80 tkr, programvaror - 46 tkr, 
hästförsäkring - 37 tkr, avskrivningar + förlust avyttring - 71 tkr mot budget. 
 
Styrelsen beslutar att ha ett arbetsmöte inför budget 2023 den 19/11 kl 10-14.  

 

§ 8. Ackordcentralen 
Möte bestämt den 28/10 tillsammans med kommunen.  

§ 9. Arbetsgrupp för underlag 
Jonas redogör för uppbyggnad av underlag med olika sandtyper och hur underlaget 
påverkas och förändras över tid när det används, till ridning, vid bevattning och 
harvning. Mockning är viktigt.  
Möte med Jonas anordnas för URF:s personal och TS-styrelse om underlag.  
 
Arbetet fortsätter med kontinuerlig påfyllning av material samt harvning i lilla 
ridhuset och harvning i stora ridhuset.  
 
En arbetsgrupp för underlag med representanter från ridskolan, TS och 
privatuppstallade kommer att bildas. 

 

§ 10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 11. Mötets avslutande  
Nästa möte, ett arbetsmöte inför budget 2023, den 19/11 kl. 10-14. Plats, 
Styrelserummet på Hippologum.  
Nästa styrelsemöte är 21/11 2022 kl. 18:00-20:30. Plats, Styrelserummet på 
Hippologum.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ingrid Liljelind 
Sekreterare 

Erik Persson 
Ordförande 

Ann Backsten 
Justerare 
 
 

 


