
söndag 2 juni 2019

Styrelsemöte VBR 
Närvarande: Bodil Lilja, Kurt Sjöberg, Jessica Bublies, Daniel Lindell, Göran Tellner, 
Susanne Elmtoft, Linda Ekehage, Anna Matsson, Helena Gustafsson

Frånvarande: Claus Rosenau

Plats: VBR kafeterian kl 18


1 Val av justerare: Jessica och Daniel


2 Ridskolerapport av Anna Matsson: 

Matilda Fagerlind börjar sin tjänst den 10/6 hon ska arbeta 100%.

Två feriearbetare från kommunen kommer och jobbar i två veckor.

Sargen i stora ridhuset ska repareras. 

En storhäst och en ponny behöver införskaffas. De hästar som varit sjuka är under 
igångsättning.

Terminen slutar den 14/6, det är 10 elever som meddelat att de inte fortsätter till nästa 
termin.

I sommar kommer det vara ett antal läger och den 12/8 startar höstterminen igen.

Det ska ses över om det kan bli lektioner på söndagar framöver.

Höpriset har gått upp sedan förra terminen och därmed höjs stallhyran för privathästarna 
med 300 kr/mån från och med september.

Stallet ska skuras och Linda ordnar så att det kommer en hetvattentvätt. Göran lovar att 
komma och trimma gräs i två timmar före dressyrfestivalen.

Det behövs hängränna på kiosken och på ”Björnes magasin” detta lovar Daniel att ordna.

Anna har haft samtal med arbetsförmedlingen för att se om de kan få fram passande 
personal.


3 Ahorses arrendekontrakt läses upp och godkännes av samtliga i styrelsen. Bodil och 
Linda träffar Björn för kontraktgenomgång.


4 Ekonomirapport av Kurt, ekonomin följer budget. Kaffeautomaten ska sägas upp, detta 
ordnar Kurt.


5 Inga inkomna skrivelser.


6 Framtida investeringar: Linda är kallad till kommunen den 4/7 för att diskutera utbyggnad 
av stall och tävlingstallbygge.

Bygglovet till paviljongen är klart, det ska börjas med grunden och plintar i första skedet. 
Daniel kontaktar kommunen om exakt placering av paviljongen.

Tävlingsstall: Vilken offert ska vi välja, bygglov ska sökas, det ordnar Daniel.

Claus mailar ut offerterna.
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