
Skellefteå ridklubbs styrelse, protokoll 2023-01-14 
Plats: Scandic Skellefteå , kl. 08.00 

Närvarande: Susanna Lindberg, Sofia Ek, Anna Ersson, Marie Mandalh, Lena Karlsson,  
Maria Johansson och Yvonne Lindström. 

Frånvarande: Lena Forsgren, Emily Rawden, Clara Englund och Anita Lundberg. 

För personalen: Linda Hedman, Ann-Sofie Alba 
 

1. Dagordningen godkänns. 
 

2. Val av justerare 
Sofia Ek väljs till justerare. 

 
3. Föregående protokoll - 2023-01-08 

 
4. Information från ordförande 

- Är suppleanter nödvändiga? En eventuell stadgeändring ska lämnas in skriftligen 
och tas upp på årsmötet. Då styrelsen redan är stor till antalet så föreslås att 
suppleanter avvecklas. Stadgarna säger idag att styrelsen ska bestå av ordförande 
samt lägst 5 och högst 8 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen är 
beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande.  
 

- Frågan om ålder och regler för rösträtt lyfter vi på kommande arbetsmöte. 
  

5. Beslut: Uppstallningsavgift  
 

 Höjning av fodermenyn; 
För hösilage; från 2700:- till 3000:- per månad  
För hö; från 3000:- till 3300:- per månad 

  
 Reglering av spån till endast 2 kärror/vecka. (Så har andra och vi får lita på varandra) 

 Hösilage/hö; uppmana till att noggrant väga påsarna och ta upp spill för att minska svinnet.  

 Vi höjer utsläpp från 700:- till 800:- 

 Vi höjer avsägning av stalljour/utfodring från 600:- till 700:- 

 Vi gör ingen ändring på kallhyra/tomhyra under sommaren. Det har funkat och de hjälper 
till med skurning och målning av boxarna. Kallhyra/tomhyra idag 1300:- de första 4 veckorna 
och sedan 350:- per vecka. 

 
Beslut: Styrelsen fastställer uppstallningspriser enligt ovan.  
Meddelande från styrelsen + ny fodermeny skickas ut till uppstallade. Marie och Anna ser 
över layout/meddelande. 



 
6. Beslut: Ridhushyra andra föreningar/företag som inte har konkurrerande 

verksamhet 
Skellefteå hyr ut till föreningar som inte har konkurrerande verksamhet, för tillfället är det 
körningen men om intresset ökar är det bra att vi har reglerat även denna hyra. 
Nya ridhuset: har varit 550:- sen nya ridhuset byggdes. 

Förslag höj till 600:-/tim 

Rabatt om man hyr många timmar och det funkar för vår verksamhet och att inte båda 
ridhusen blir uppbokade för då får inte ”våra egna” plats. Här kan verksamheten bestämma 
hur stor kostnaden blir för de som vill in många tim.  

Föreningskortsinnehavare:  
Idag: 
Veckoträning.  200:-/tim. Förslag att behålla samma pris, de betalar för en heltermin åt 
gången. 

Helgkurser 200:-/tim höja till 250:-  då det kräver mer administrativt arbete.   

Beslut: Styrelsen fastställer ridhushyra för föreningar/företag som inte bedriver 
konkurrerande verksamhet enligt ovan.  

 

7. Information från verksamheten 
- Ridskolans rapport. Har skickats ut skriftligt inför mötet. 

 
8. Information om ekonomiärende 

- Årsbokslut ej färdigställt ännu. Skickas ut separat så snart den är klar.  
 

9. Förberedelse inför årsmötet 
- Datum för årsmötet sätts till söndag 26 februari kl 19.00. Linda ställer upp som 

sekreterare. Sofia och Susanna tillfrågar personer som kan vara protokolljusterare och 
rösträknare.  

- Susanna går igenom förslag till kallelse. Vem ska vi ha som ordförande för mötet?  
- Verksamhetsplanen görs på arbetsmötet 22 januari.  

 
10. Övriga frågor 

- 

Nästa styrelsemöte 12 februari 20.00 via teams. Kom ihåg arbetsmöte 22 januari kl.  
17.00-20.00! 

 

_______________________________      _______________________ 
Sekreterare Marie Mandalh  Justerare Sofia Ek 

______________________________  
Ordförande Susanna Lindberg 
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