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1 Mötets öppnande
Anna förklarade mötets öppnande
2 Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Helena Winter valdes att jämte Anna Berggren ordförande
justera dagen protokoll.
3 Val av sekreterare till mötet
Malin Isaksson valdes till sektererare.
4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Kassören rapporterar:
-Lok-stödet. Allt material angående lok-stödet har skickats in.
-Bokföring. Eva Björsbo har nu tagit över all bokföring från föregående kassör.
-Fakturor. Den som beställt varor/tjänster skall attestera sina fakturor.
-Bidrag, ersättningar, utlägg. Tidigare styrelse beslut skall ses över och revideras.Eva
Björsbo redovisar ersättningsförfarandet vid nästa styrelsemöte
-Ponnycupen. VRK står för anmälningsavgiften till ponnycupen, 1500 kr/lag 2010.
-Lagavgifter, VRK står för lagavgiften till de allsvenska lagen, 450 kr/lag och
startavgiften för lagmedlemmar i lagklassen.
-Vid lagtävlingar har lagdeltagare möjlighet att låna klubbens schabrak.

-Träningar, För de ryttare som står till förfogande för allsvenskans lag finns möjlighet att
erhålla 500 kr/person och år i träningsbidrag.
6 Nycklar till anläggningen
Styrelsen beslöt att avvakta med att byta delar av de befintliga låsen på anläggningen, då
nyckelsystemet är komplicerat och en diskussion bör tas med fastighetsägaren.
Eva Björsbo har upprättat en nyckellista. Se bilaga 1.
7 Uthyrning av anläggningen till evenemang, ansvarsfördelning
Kerstin Degling uppdrogs att utforma en checklista som ska gälla vid större evenemang.
8 Årsstämma, Stockholms läns ridsportförbund
Ordförande Anna Berggren och sekreterare Malin Isaksson kommer att närvara vid
årsstämman för Stockholms läns ridsportförbund den 30/3 2011.
9

Status från respektive område
a. Tävlingsansvarig. Charlotte Sunnbergrapporterade angående de kommande
tävlingarna, Ridskole cupen, Påsksmällen, Runhoppet och augusti dressyren.
b. Utbildning/träning. Styrelsen beslöt att skilja på dessa områden. Therese
Wickström ansvarar för utbildningssidan .Malin Isaksson och Helena Winter
rapporterade angående träningssidan. Malin Hamilton är tillfrågad om hon är
intresserad av att ha kvartalsvisa dressyrträningar. Dessa träningar riktar sig till
privatryttare och till de ridskoleryttare som rider i dressyr specialen. Malin
Hamilton lovade att se över sina möjligheter att hålla i sådana träningar.
Fler programmridnings tillfällen önskas. Problemet har varit att man anmäler
sig men inte kommer. Styrelsen beslöt att en anmälan skall följas av en
anmälningsavgift
Malin Isaksson och Helena Winter uppdrogs att upprätta en plan på förslag på
träningar, clinics. Både uppsuttet och till fots.
c. Ungdomsansvariga. Anna Berggren redogjorde för det möte hon haft med
ungdomssektionen och att de kommer att träffas igen för en vidare diskussion.
d. Informations ansvarig, logotype profilkläder. Anna Berggren rapporterade om
att den gamla loggan kvarstår på inrådan från Ridsportförbundet. Anna
uppmanade alla att kontinuerligt skicka information till henne så att hon kan
lägga ut det på hemsidan. Allt för att hemsidan skall hållas så levande som
möjligt. Profilkläder finns att köpa hos WOW.
e. It stöd. Anna Berggren redogjorde för systemet Xenophon. Styrelsen beslutade
att gå in i Xenophon systemet.
Styrelsen beslöt att leasa en server då den gamla ej längre är brukbar.Denna
leasing kostnad skall delas med Vallentuna Ridskola. Ca 1000 kr/månad för
vardera parter.
f. Medlemsansvarig. Malin Isaksson rapporterade angående medlemsregistret.
Malin Isaksson och Anna Berggren uppdrogs att lägga in Vallentuna ridklubbs
medlemmar i Xenophon systemet. Malin Isaksson kontaktar Monica Nilsson
och ber att få excel filerna på medlemsregistret.
g. LOK-stöd. Se kassörens rapport. Helena Winter rapporterade att hon skall
träffa tidigare ansvarig Efwa Nyman för en genomgång av lok-stödet.
h. Krubban/cafeterian. Kerstin Degling uppdrogs att ta fram ett bemannings
schema för krubban. Kerstin uppdrogs vidare att ta fram en Rutin beskrivning
för krubban.

10 Ungdoms sektionens punkter
Helena Callvik rapporterade om u-sek arbete.
- U-sek har utsett en egen styrelse.
- U-sek vill ha ett eget rum.Styrelsen beslöt att u-sek tar det gamla prisrummet till sitt
rum. Helena Winter och Malin Isaksson hjälper u-sek att städa ur rummet.
- U-sek vill göra det mysigt i cafeterian. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för
detta ändamål. Gruppen består av: Magnus Hamilton, Anna Berggren, Helena Callvik,
Sandra Degling, och Sofia Killander. Helena Callvik är sammankallande.
- U-sek planerar att genomföra en fototävling där motivet skall vara ridskolans hästar.
11 Distriktförbundets ungdomsstyrelse.
Distriktförbundets ungdomsstyrelse är tillsatt.
12 Ridskolans punkter
Malin Hamilton redogjorde för hur hon ser på samarbetet Vallentuna Ridskola och
Vallentuna Ridklubb. Hur det kan förbättras och vad som i dagsläget fungerar bra.
13 Avtal mellan Vallentuna Ridskola och Vallentuna Ridklubb
Therese Wickström har tagit fram ett förslag på avtal mellan Vallentuna Ridskola och
Vallentuna Ridklubb. Styrelsen uppdrogs att läsa igenom avtalet och reflektera över detta
till nästa styrelsemöte.
14 Övriga frågor
-Bidrag. Eva Björsbo uppdrogs att se över de bidragsmöjligheter som Vallentuna
Ridklubb har.
-Policys. Malin Isaksson uppdrogs att ta fram policys för Vallentuna Ridklubbs
medlemmar och hur dessa skall implementeras. Malin Isaksson redovisar dessa vid nästa
styrelsemöte.
-Planeringsdag. Malin Isaksson uppdrogs att at fram ett datum för en gemensam
planeringsdag.
15 Nästa möte
Tisdag 19/4 kl, 19 00 hos Eva Björsbo.
16 Mötets avslutande
Ordförandeavslutade mötet

Sekreterare

Ordförande

Malin Isaksson

Anna Berggren

Justerare

Helena Winter

