
Styrelsemöte VBR 211024 
Plats: På Sörsjö kl 19.00 

Närvarande: Maria Sjögren, Bodil Lilja, Linda Ekehage, 
Göran Tellner, Kurt Sjöberg, Anna Matsson, Sanna 
Petersson, Helena Gustafsson 
Frånvarande: Daniel Lindell, Linda Nyström 

1. Linda E och Maria valdes till justerare 

2. Föregående protokoll lästes igenom justerades och lades till 
handlingarna  

3. Ridskolerapport och planerade aktiviteter: Det har varit 
städdag det var ganska bra uppslutning och en hel del blev 
gjort. Ridläraretjänsten är ute men tyvärr ingen sökande. Anna 
jobbar på med att rekrytera. Tre storhästar är skadade, 
troligen behöver vi köpa någon ny. Vi subventioneras 
fortfarande spån vilket är positivt. Kommunen är på gång att 
ordna sandavskiljare och en spolbrunn. Sex boxar i Engelska 
stallet har fått gjutna golv. Sjöhagen har delats av till tre hagar 
så att en hage ska kunna vila varje år. Anläggningen har 
drönarfilmats. Ridskolan rullar på, det har kommit till nya 
vuxenelever. Det är temavecka  v 44.                         
Måndag:Sten Åstedt Dressyr                                               
Tisdag: Victoria Carlebäck fälttävlan                                
Onsdag: Lena Eriksson Annika Bruhn Bengtsson Longering 
och tömkörning                                                                  
Torsdag: Sandra Carlsson och Maja Källström Hoppning      
även andra aktiviteter under den veckan 

4. USrapport De ska anordna en halloweenkväll. Anna kallar 
sektionen till möte, det har varit svårt att få till en tid. 
Sektionen har haft ett möte och ett till är inplanerat. Kurt tar 



kontakt med banken om ett bankkort till sektionen. 

5. Ekonomirapport Läget är stabilt. Några bidrag som vi sökt har 
kommit in. 

6. Hur drabbar corona VBR. Inga förändringar, det går åt mer 
hygienartiklar och handsprit. 

7. Inkomna skrivelser. Förfrågan har kommit från Svenska 
Newforestföreningen om att hyra vår anläggning den 14-22 
Augusti 2022 till deras riksutställning. 

8. Framtida investeringar. Inväntar offert på en mindre traktor. 
Skärmtaksbygge pågår. Dommartornet är bortplockat uppe 
vid gräsbanan och ett elskåp ska sättas upp. 

9. Kommunen och VBR. Linda E har pratat med kommunen. 
Johan har lovat att ta fram hur mycket bidrag vi kan få om vi 
äger hela anläggningen. Vi behöver skriva någon typ av avtal 
så att vi kan fortsätta söka bidrag, Linda E försöker snabba på 
processen. 

10. Övriga frågor. Vi har varit mycket dåliga på att vara ansvariga 
och fixa folk till kvällarna på gummifabriken, skärpning. Vi 
utökar dagordningen med två nya stående punkter, SM 2025 
och en temapunkt som är olika för vare möte.Kurt funderar på 
vilka temapunkter som passar vår verksamhet.                        
Anna Och Kurt hör efter vad andra klubbar tar för sitt 
anläggningskort                                                         
Sponsring:Göran och Bodil har haft kontakt med Ludvig och 
Co det planeras ett möte med de i Januari. Skog och trädgård 
är positiva till sponsring, kontakt tas med Bruksbalken och 
Foga. Temapunkt till nästa möte blir Sponsor och media. 
Medlemsmöte den 8/12 på Sörsjö                                                                             
HUR SKA VI FÅ MER FOLK ATT ENGAGERA SIG OCH 



HJÄLPA TILL I VBR??
V 47 16.30-19.00 bemannar styrelsen cafeterian och bjuder på 
fika som man själv fixar till den gång man är ansvarig.  
Måndag: Sanna och Maria
Tisdag: Linda E och Helena
Onsdag: Göran och Bodil
Torsdag: Kurt och Linda E
Fredag: Daniel och Linda N


micke
Överstruket


