Protokoll fört vid styrelsemöte Hässleholms Ridhusförening 2013-10-02
Närvarande: Kerstin Grip-Ström, Ulrika Olsson, Malin Persson, Lena Graneskog, Veronica Nilsson, Eva
Nyström, Eva-Lotta Ahnell, Mona Stenhöös Föredragande: Kayh Andersson
1. Mötet öppnades
2. Dag ordning utskickad tillsammans med kallelsen godkändes
3. Till justeringsman valdes Malin Persson
4. Föregående protokoll var ännu inte justerat och kunde därför inte godkännas
5. Inkommande/utgående post: Brev från Sparbanken 1826. Banken behöver kopia av ett
styrelsebeslut där det framgår att pantbreven på fastigheten uppgående till 700 000kr
lämnas i pant för föreningens banklån.Detta kräver en komplettering av styrelseprorokollet
daterat 2013-08-15. Eva-Lotta Annell ordnar detta. I övrigt finns inga uppgifter om
inkommande eller utgående post till mötet.
6. Ekonomi: Kayh Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning som visar att
utgifterna hittills överstigit inkomsterna något sedan förra styrelsemötet. Han redogjorde
även för uppföljningen av budgeten för projektet med Allmänna Arvsfonden. Denna visar att
vi följer budget med endast små avvikelser.
Kerstin redogjorde för mötet i Allmänna arvsfondens regi i Stockholm. Hon fick veta att vi
utfört projektet på ett tillfredsställande sätt och att man normalt gör uppföljningar från
Arvsfonden efter 4år och efter 10år. Anläggningen får under dessa år inte användas till någon
annan verksamhet än den nuvarande. HRK:s representanter informerades om möjligheten
att söka bidrag från Allmänna Arvsfonden för renovering av stallet.
7. Ridhuskort/andelar: Det har uppstått frågor angående de ursprungliga ridhusandelarna och
vem som är berättigad att utnyttja ridhuset på dessa. En arbetsgrupp bestående av Lena
Graneskog, Mona Stenhöös och Malin Persson ska utreda reglerna kring andelarna och
utarbeta ett förslag till uppdatering av dessa.
8. Bokningar: HRK:s verksamhet fortsätter glädjande nog att växa och detta innebär att de 35
timmar som ingår i hyresavtalet har överskridits. Styrelsen beslutar att den tidigare beslutade
timtaxan på 120kr/tim ska gälla för dessa timmar tills nytt hyresavtal förhandlas.
9. Anläggningen: Invigning av den ombyggda ridanläggningen går av stapeln Sön. 13/10 kl.14.00
enligt invigningsgruppens program.
Vi har fått ett förslag på serviceavtal på bevattningsanläggningen som skulle kosta 8000kr/år.
Styrelsen beslutar att inte teckna avtal utan istället boka tid för genomgång av tömning av
systemet inför vintern som kostar 4000kr. Vi diskuterar även möjligheten att köpa en ny
kompressor för att själva kunna sätta igång och sedan tömma bevattningssystemet vid behov
under vintern. Veronica Nilsson och Eva-Lotta Ahnell utses till ansvariga för
bevattningsanläggningen.
Vi har fått en hel del synpunkter på underlaget i stora ridhuset från såväl ryttare som tränare.
Underlaget upplevs som för djupt och tungt att rida i. Styrelsen beslutar att en del av
underlaget ska banas av redan imorgon inför tävlingen i ponnydressyr på lördag. Möjligheten
att blanda i MakHippo hopp som i lilla ridhuset diskuterades. Kerstin och Eva-Lotta har bokat
möte med ansvarig säljare på Sydsten för besiktning av banan på tisdag.
Slutbesiktning av byggarbetet delegeras till ordförande.

Lena Graneskog ska ringa till Eva Andersson ang. handikappramp inför tävlingarna i helgen.
Ansökan till Boverket om bidrag till rullstolshiss ska förberedas av styrelsen. Ansökan ska vara
inskickad den3 1/12. Eva Nyström ombesörjer detta.
Vi beslutar att ta fram en lösning för förvaring av skottkärra, pall, täcken, ytterkläder m.m. i
bortre änden (från läktaren sett) av stora ridhuset.
Hyresgästerna på Torpet har klagat över att deras vatten stängts av vid några tillfällen under
byggtiden utan föregående information. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och styrelsen
beslutar om bättring.
10. Vaktmästaren är mycket missnöjd med den arbetsbeskrivning som gjorts för honom och de
personer som ska stå för HRK:s arbetsinsats vad gäller skötseln av anläggningen. Vi diskuterar
detta och kommer fram till att det bästa är om vaktmästaren sköter ridbanorna och HRK:s
folk sköter städning av toaletter, läktare och korridor samt småreparationer tillsvidare.
Vi diskuterar även att ett avtal måste upprättas mellan HRK och Ridhusföreningen som
reglerar ansvaret för att arbetsuppgifterna utförs. Det bör även skrivas avtal mellan HRK och
den som har arbetsmiljöansvaret för personerna som utför arbetet om vem som bär ansvaret
för att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Ridhusföreningen kan inte ta något ansvar för HRK:s
folk. Ridhusföreningen ska fakturera HRK hyra och HRK ska fakturera Ridhusföreningen för
arbetet.
11. Inget nytt om reklamskyltarna
12. Inget nytt om anslagstavlan
13. HRK rapporterar att man haft många tävlande på sin ”Pay and Jump” vilket är glädjande.
14. HHSFK kommer att hålla tävling i ponnydressyr till helgen.
15. Inga ärenden under punkten Övrigt
16. Nästa möte planeras till 13/11 kl.18.30
17. Mötet avslutades
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