
 

STYRELSEMÖTE 19 FEBRUARI 2018 
 
 

PARASEKTIONEN 
Från 12 februari är sektionens namn Parasektionen, årsmöte genomfört med i stort sett 
samma styrelse som tidigare. 
 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Regional hopptävling för ponny 4 februari, med KM har arrangerats med gott resultat, cirka 
13 500 kr. Nästa tävling är 11 mars, regional hopptävling häst med omg. 1 i Div. 1. 
 
ANLÄGGNING 
En genomgång av beten har genomförts för att hitta en lösning och få bort alsikeklövern från 
gärdena på sikt.  Möte med Örebro kommun angående att få tillgång till bete på tidigare 
Mellbergs arrende, väster ut från anläggningen, vi kontaktar MEX. 
Brandlarm på gång från kommunen, tidsplan kommer. 
En genomgång för nödbelysning och nödutgångar har gjort tillsammans med kommun och 
entreprenör. Kommunen förbereder belysningen efter Kvarnfallsvägen, vilket gör att vi inte 
behöver ha egen belysning. Projektet består fortfarande av belysning runt framhoppningen, 
offert av EAS. Ridhusbottnarna är utplanad i båda ridhuset.  
Status byggnation av nytt ridhus är att en projektgrupp ska anställas. 
 

EXTERNA RELATIONER 
Grafisk profil presenterat för personalgruppen. 
En genomgång av profileringskläder för klubben har startas tillsammans med Örebro Ridsport.  
 
CAFETERIA 
Leverans av varor från ICA Maxi en dag per vecka, kostnad cirka 100 kr per vecka. 
Kafeteriaenkät har gåtts igenom och en pärm för mellanmål kommer att sättas upp i 
kafeterian. Från 1 mars kommer en halvtid att vara anställd i kafeterian. 
 
EKONOMI 
Januari ligger bättre än budget. Mycket bra likviditet per 19 februari. 
Mötet beslutade investeringsplan för 2018.  
 
VERKSAMHETSRAPPORT 
Rapporten gicks igenom på mötet. 
 
PERSONALINFORMATION. 
En stallchef med ansvar för stall och hästar är anställd från 26 februari. Åsa Eneroth går vidare 
till en tjänst som ridskolechef på Christinehamns Ridklubb. 
 
 



 
 
 VAL AV SEKRETERARE TILL ÅRSMÖTET 
Till sekreterare på årsmötet valdes Jan-Erik Anderdahl 
 

ÖVRIGA FRÅGOR 
A: Anmälan till årsmötet ska göras av samtliga. 
C: Ridborgarmärke tas på respektive lektion på initiativ av respektive ryttare. 
 

NÄSTA MÖTE 
Nästa möte är årsmötet 26 februari. 
 
 
 
/lotten beijer-ahlqvist 


