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Styrelsemöte VBR 
 
Närvarande: Jessica Bublies, Bodil Lilja, Kurt Sjöberg, Anna

Matsson, Linda Ekehage, Susanne Elmtoft, Helena Gustafsson 
Frånvarande: Daniel Lindell, Claus Rosenauer, Göran Tellner


1. Justerare Jessica och Linda


2. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna


3. Ridskolerapport och planerade aktiviteter.	 Personalbilden nu är Anna 
100%, Matilda 100%, Ivan 100%, Saga 50% och Viktoria tre morgnar i veckan. 
Ridskolan har nu 176 elever det är högsta elevantalet på flera år! Sju nya 
grupper. Det blir sårbart i personalen om någon skulle vara borta, en ridlärare 
sökes till januari 2020. Pay and ride/jump drar igång snart. Ryttarvännerna har 
haft en utbildningsdag som handlade om teambuilding, policy, ansvarstagande 
och ett studiebesök på Joelsbo ponnystuteri. Det var bra uppslutning på 
fixardagen det blev målning, staketsättning, röjning mm. 4-5 oktober kommer 
Ann Living och har träning för ponnyekipagen i hoppning. 


4. USrapport.	 Det ska sättas upp en 
idelåda i stallet, den 1-2 november planeras det halloweenövernattning. Jenny 
Sandell och Linda Ekehage ska hjälpa till några gånger som ordförande och 
sekreterare i US för att hjälpa dem igång med att få struktur på sina möten. 
Linda kontrollerar om de fått kallelse till våra möten på sin mail.


5. Ekonomirapport.	 Ekonomin ser ganska bra ut. Fortfarande lite oklart med 
fakturorna från mobilboxen. Ett möte med tävlingsledarna och delar av styrelsen 
ska vara till veckan där man diskuterar bland annat tävlingsekonomin, för att alla 
ska få förståelse för vad allt kostar, kommunikation mm


6. Inkomna skrivelser.	 Kommunen vill komma på ett styrelsemöte, för att 
presentera varför de tycker att vi ska äga hela anläggningen och fördelar med 
det. Linda kommer att sammankalla Claus, Daniel, Göran, Jessica och Bodil för 
att titta på hur det ser ut i andra kommuner med ägande, och vad kommunen 
gör och ger till de olika klubbarna. Detta ska ske före nästa styrelsemöte för att 
vara pålästa då de kommer.


7. Framtida investeringar.	 Anna tar in offert på restaurering av gäststall och 
nya galler till uteboxarna.
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8. Arrendekontrakt AHorses.	 Arrendekontraktet är påskrivet och gäller from 
190801. Bortförsel av baracker är beställt via stena har Björn Karlsson muntligen 
meddelat till Bodil. Skriftlig överenskommelse är inte lämnad.


9. VBR 70 år.	 Pernilla Uddeström är också med i planeringsgruppen. 
Catrin presenterar hur de tänkt att upplägget ska se ut under året.


10. Övriga frågor.	 Styrelsen beslutar att den fasta personalen ska få ett 
friskvårdsbidrag på 1500 kr/år mot uppvisande av kvitto. Medlemmar som inte 
fått sina lotter tilldelat sig, kommer att få de hemskickade i brev med räkning. 
Anna har önskemål om att en orienteringstavla ska sättas upp på anläggningen.


11. Nästa styrelsemöte.	 Måndagen den 28/10 kl 18.00 på Sörsjö. Linda 
bjuder in Kommunen.


# Projekt fritidsverksamhet-Kurt


# Krisplan och miljöpolicy- Anna o Helena 

# Accespunkter, raspberry och skärmar



