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Protokoll styrelsemöte 2023-01-08 

NUMMER: 12 
Närvarande: Caroline Frank, Andreas Hoff, Sofia Skoglund, Kalle Grandin, Jesper Lagerhall, Liselott 
Häggblad Thunberg och Erika Vesterholm. Mötet genomfördes digitalt via Teams. 

Frånvarande: Pelle Häggström, Frida Hartelius och Max Koch. 

Personalrepresentant: Anna Johansson 

§1 Mötet öppnas 
Andreas Hoff öppnar mötet. 
 
§2 Val av justerare 
Kalle Grandin 
 
§3 Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna. 
 
§4 Info från ridskolepersonalen 
Har tagits en juristkontakt gällande reklamation av en häst. Personalen ska ha verksamhetsplanering 
kommande vecka utifrån styrelsens underlag. Johanna Lagerhall kommer tillbaka efter 
föräldraledigheten i mars.  
 
Hållit nere aktiviteterna en del på grund av att hästarnas behov av vila. Även personalen har haft lite 
mer ledigt än tidigare jul- och nyårsperioder. Det ser bättre ut från och med våren gällande 
hästbeståndet.  
 
§5 Information från ordförande/kassör 
Trots att kommunen lämnat besked om ett något högre bidrag än vad de angett tidigare kommer den 
ekonomiska situationen för föreningen fortsatt att vara ansträngd.   
 
§6 Budget 2023 
Beslut om budget 2023 samt verksamhetsplan 2023 tas vid nästa möte av styrelsen. Presentation av 
budgetförslag 2023 som utgår ifrån verksamhetsplanen gjordes vid detta möte.  
 
§7 Organisationsskiss styrelsearbete 
Andreas Hoff presentade en organisationsskiss där arbetsgrupper och ansvarsområden tydliggörs. 
Skissen är framtagen efter dialog med ridskolechef. Förslaget läggs in i styrelsens sharepoint-mapp och 
vid nästa möte tas beslut om den. Önskan från styrelsen att medlemsvård och kontakt mot ungdo läggs 
till.  
 
§8 Beslut igenridning 
Frågan bordläggs och formuleringen återgår till den tidigare på hemsidan. Anna Johansson byter ut 
formuleringen på hemsida och i villkorsdokumentet.  
 
§9 Årsmöte planering/datum 
Söndag 19 februari kl 15-17. Verksamhetsberättelsen behöver arbetas fram till dess. Erika Vesterholm 
lägger upp mallen i Sharepoint. Jesper Lagerhall ser till att tekniken fungerar på årsmötet. Anna 
Johansson pratar med cafeterian om fika. Erika Vesterholm gör inbjudan till årsmötet på sociala 
medier. Mötesordförande blir RF-SISU Västernorrlands ordförande Hans Rosengren . 
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§10 Personalutskott rapport 
Flyttas till nästa möte.  
 
§11 Övriga frågor 
Föreläsaren Helena Reie kommer till ridklubben 25 januari. Så många som möjligt från styrelsen deltar. 
Anläggningsmöte – dialog med medlemmarna om anläggningen och bokning av den. Öppet möte där 
man får komma och ställa frågor osv. Pelle Häggström tillfrågas av Andras Hoff att hålla i mötet. 
Inbjudan går ut snarast. 
 
Föräldrambassadör – Sofia Skoglund tar fram förslag på ett upplägg i praktiken. Tas med på nästa möte.  
 
§12 Information från mötet 
Inbjudan föreläsning, anläggningsmöte och årsmöte. 
 
§13 Nästa möte 
Söndag 5 februari kl 16-18.  
 
§14 Mötet avslutas 
Andreas Hoff avslutar mötet. 
 
 
 

Andreas Hoff      Erika Vesterholm 

(mötesordförande)   (mötessekreterare) 
 
 

Kalle Grandin 
(justerare)  


