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

 
Frånvarande:  
Johanna Berg 
Maria Sandberg (TS-ledamot) 
 

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

§ 2. Val av justerare  
Till justerare väljs Anders Brändström. 

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

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

 
b) URFUS:  Spökkvällen blir 14-15 oktober. Cafeterian har ändrat öppettider till kl 

17:30-19:30, växelvis tisdag och onsdag. Arbetet med julshowen fortgår. 
 

c) SvRF och VRIF :   
VRIF: Besök av VRIF. De tyckte det var roligt med kommande fortbildning för 
ridlärarna.  Bra att föreningen fått ett bidrag från kommunen till underlaget i 
ridskolehagarna. Policydokument saknas på hemsidan, kan länkas från Svenska 
Ridsportförbundets hemsida. Satsningen på terrängbanan uppskattades. 
Camilla har gått en utbildning om arbetsmiljö och ekonomi i föreningar, som gav 
många användbara verktyg och tips. 
 

d) VC rapport:  Läggs till handlingarna.  
 

§ 5. Föregående protokoll 
Protokollet nr 8 2022 läggs till handlingarna. 
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§ 6. Styrelsens arbetsgrupper rapporterar 
a) Anläggningsgruppen; Hanna Gyllengam, Annika Rydman, Ann Backsten, Jonas 

Martinsson, Ulf Widmark, Emma Fahlman, Anders Brändström.   
Arbetet med underlaget fortgår för att få rätt sammansättning av kornstorleken 
på sanden, så att underlaget blir stabilt och bra.  
En arbetsgrupp är tillsatt för att göra en slutbesiktning av terrängbanan. 
Camilla kontaktar travet angående boxar som tidigare varit aktuella för 
försäljning.  
 

b) Cafeteriagruppen; Camilla Granberg, TS-arbetsgrupp, Katarina Nilsäter.  
Det är tävlingar v. 39.  
 

c) Partnergruppen; Britta Unneby, Karin Kemi, Camilla Granberg.   
Läggs till handlingar. Camilla har skickat ut en intresseförfrågan hos 
medlemmarna om att ingå i Partnergruppen, men inte fått något gensvar. 
 

d) Tjäna-pengar-gruppen; Britta Unneby, Ingrid Liljelind, Elisabeth Kampf-
Holmberg, Maria Nordin. Ullmax är uppstartad och försäljningsperioden är 
v.39-v.43. I senaste numret av Häst och Ryttare är Pernilla Unneby intervjuad 
om Ullmax-försäljningen på URF. Restaurangchansen planerad säljstart 1/12. 
Planering pågår för att öka intresset för Hemmavinsten. Gunnarshögs olja gav 
en intäkt på ca: 5000kr. 
 

e) Arbetsmiljögruppen; Eva Svedmark, Linn Öjbrant, Ingrid Liljelind 
(sammankallande). Översyn av arbetsscheman. Personalhandboken kommer att 
revideras. 
 

f) Stallkompisgruppen; Anna Nilsäter är sammankallande och kommer att starta 
upp arbetet.  
  

g) Hållbara Hippologum; Erik Persson, Ingrid Olsson, Katarina Nilsäter.  
LOVA-projektet, förbättra underlaget i hagarna. Det har varit möte på plats 1 
september med Kommunen och Länsstyrelsen. Ansökan kommer att fokusera 
på övergödning och därmed hagarnas underlag för att underlätta mockning 
samt hur det läckage som finns ska tas om hand i form av fosforfällor/damm 
eller dylikt. 

 
§ 7. Ekonomi  

Det ackumulerade ekonomiska resultatet 31 augusti är +77 tkr, vilket är bättre än 
budgeterat med 217 tkr. Intäkter +77 tkr, uthyrning av anläggningen -133 tkr, 
uppstallning inkl foder - 117 tkr samt varuförsäljning -144 tkr.  Avyttring av en 
maskin ger dock ett positivt resultat. Lägre kostnader ger +141 tkr.  
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Styrelsen beslutar att höja alla avgifter med 5 % från 1/1 2023, förutom kallhyran 
för medlemsuppstallade som höjs enligt kontrakt 1/3 2023 med 5% på årsbasis.  
 
Styrelsen beslutade att ge 1000 kr i hyresrabatt till den medlemuppstallade som 
värvar en ny medlem som skriver kontrakt. Detta gäller från och med den 1 
november. 
 

§ 8. Ackordcentralen 
Möte den 26/9.  

§ 9. Tydligare information i styrelseprotokollen 
De bilagor som det hänvisas till i styrelseprotokollen, rapporter från 
tävlingsgruppen, anläggningsgruppen, cafeteriagruppen, partnergruppen, tjäna-
pengar-gruppen, arbetsmiljögruppen, stallkompisar, Hållbara Hippologum, finns att 
läsa på kontoret. 

§ 10. Vision 
Arbetsmiljögruppen arbetar fram en uppdatering av visionen inför 2023.  

§ 11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 12. Mötets avslutande  
Nästa styrelsemöte är 24/10 2022 kl. 18:00-20:30. Plats, Styrelserummet på 
Hippologum.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ingrid Liljelind 
Sekreterare 

Erik Persson 
Ordförande 

Anders Brändström 
Justerare 
 
 

 


