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Närvarande:  
Erik Persson(ordf.)  
Camilla Granberg (VC) 
Ingrid Liljelind (sekr.) 
Anna Grundström  
Jonas Martinsson 
Ann Backsten (kassör) 
Johanna Berg 
Anders Brändström (suppleant)  
Maria Sandberg (TS-ledamot) 
Wilma Jacobsson (URFUS ledamot)  
Elsa Kristmansson (URFUS-pers. suppl.)  
 

 
Frånvarande:  
Linn Öjbrant 
Eva Svedmark (vice ordf.) 
Lisbeth Brax-Olofsson (suppleant) 
 

§ 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. 
Ny beslutspunkt på dagordningen, Inköp av ny harv. 
Dagordningen fastställdes. 

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

 
b) URFUS: Fångarna på Hippo blev väldigt lyckat, flera barn har hittat nya vänner 

och det var många barn (ca 50) och alla sov över. Ungdomspeppen i Göteborg var 
givande och utvecklande för URFUS föreningsarbete. URFUS har haft möte med 
Katarina Nilsäter inför drift av Cafeterian. Julshowen ska inte enbart vara URFUS 
ansvar, fler i föreningen ska involveras. Nästa julshow är 11/12 2022.  
 

c) SvRF och VRIF : Inget att rapportera.  
 

d) VC rapport:  Läggs till handlingarna. Det systematiska brandskyddsarbetet har 
blivit godkänt av Brandskyddet. Trafikverket har lämnat dokumentation 
angående cykel- och gångväg till Håkmark, Camilla återkommer i ärendet. 
 

§ 5. Föregående protokoll 
Protokollet nr 5 och nr 6 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. Jonas 
presenterade sin undersökning av hoppbanans underlag med avseende på 
förmågan att ta emot nederbörd. Skiktet under ytskiktet är för kompakt för att 
leda bort vatten ner i marken. Bevattning av banan bör ske med försiktighet om 
man förväntas regn eftersom det minskar underlagets förmåga att ta emot 
nederbörden. Jonas kontaktar Fritid på kommunen för att diskutera olika 
åtgärder.  
Travet säljer sina 20 uteboxar. Camilla kontaktar dem. 
 

b) Cafeteriagruppen; Camilla Granberg, TS-arbetsgrupp, Katarina Nilsäter.  
Senaste tävlingen gick plus 14 tkr. 
 

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. Inget att rapportera. 
  

g) Hållbara Hippologum; Erik Persson, Ingrid Olsson, Katarina Nilsäter.  
Inget att rapportera.  

 
§ 7. Ekonomi  

Det ekonomiska resultatet för period till och med maj +250 tkr mot budgeterat 
+450 tkr. Avvikelser är uteblivna intäkter från inhyrda meetings/arrangemang samt 
att några utgiftsposter överskrider budget.  

§ 8. Kontrakt medlemsstallet 
  Information om tvist, vilken kommer att tas upp av Hyresnämnden. Ordförande 
och verksamhetschef kommer att återkoppla till styrelsen på nästa styrelsemöte. 

§ 9. Låsning av Hippologum 
 Information om offerter på tidlås, beslut tas vid nästa möte. 

§ 10. Ackordcentralen 
 Kommunen har svarat på URF:s krav på ersättning och URF har ett möte med 
Ackordcentralen den 21/6. Ordförande och verksamhetschef kommer att 
återkoppla till styrelsen på nästa styrelsemöte. 
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§ 11. Underlag hagar 
En av ridskolans hagar kommer att åtgärdas för de drifts- och underhållspengar som 
URF erhållit från kommunen.   

§ 12. Nya LAS  
29/6 träder lagen om nya LAS i kraft med syfte att få en rörligare arbetsmarknad. Bl 
a kan turordningsreglerna kringgås och visstidsanställning övergår till en 
tillsvidareanställning efter 12 månaders anställning under en 5-årsperiod. Lagen 
kräver tydliga skriftliga rutiner och regler som ska delges alla anställda gällande 
deras anställning. Camilla ser över anställningarna på URF. 

§ 13. Inköp av ny harv 
Camilla äskar om att få köpa in en ny harv, Timråharven. Styrelsen beslutar att 
bifalla inköp. 

§ 14. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 

§ 15. Mötets avslutande  
Nästa möte är 18/8 2022 kl. 18:00-20:30. Plats, Styrelserummet på Hippologum.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ingrid Liljelind 
Sekreterare 

Erik Persson 
Ordförande 

Anders Brändström 
Justerare 

 


