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Närvarande   Frånvarande 

Christina Palm   Ingela Haraldsson    
Maria Ludwig      
Per-Åke Johansson     
Jeanette Berglind   
Kerstin Brykt     
Jonas Holmberg (adjungerad)    
Malin Jonsson 
Marianne Hansson 
Sven-Erik Landgren 
Rikard Lindell 
Emilia Frank (USS) 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från den 1 september 2021 är justerat och utsänt till styrelsen. Inga kommentarer har 
inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Maria Ludwig utses till justerare. 

4. USS 

• Kafét på dressyrtävlingen gick bra, det blev cirka 1 000 kr i vinst. 
• USS planerar en Halloweenkväll den 29 oktober. 

5. Ekonomi 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  

 

6. Anläggningen  
• Utebanan 

o  Arbetet startar v. 44. 
o Lördagen den 30 oktober river vi staketet som en klubbaktivitet. 

• Trafiken 
o Det står väldigt många bilar parkerade på gårdsplanen vissa kvällar och det är trångt 

att ta sig förbi för både människor och hästar. Vi får överväga att hänvisa de 
uppstallade med B-kortslastbilar att parkera sina lastbilar på samma plats som 
transporterna, dvs. framför Hagahill. Detta för att i möjligaste mån öka säkerheten 
under den mörka årstiden och för göra mer plats åt ridskolans elever och deras 
föräldrar. 
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7. Ridskolan 
• Anläggningen är drabbad av kvarka och därför satt i karantän 

 

8. Hoppning 
• Hoppkommittén 

• Skåne Grand Prix* v 43 – inställd på grund av kvarkan. 
• Ponnytävling v 45 – inställd på grund av kvarkan. 
• Ny tävlingshelg planeras till v. 13 2022 för både ponny och häst 
• Beslut om KM tas när kvarkan är över och anläggningen är öppen igen. 

• Hästlagen 
• Planerar ett uppstartsmöte tisdagen den 2:a november. Uppstartsmötet inleds med 

en föreläsning av Maria Gretzer, föreläsningen kommer vara öppen för alla 
medlemmar. 

• Ponnylagen 
• PAS Div 2-lag har startat i omg 2 med ekipage som inte står på anläggningen 

9. Dressyr 
Ingen från Dressyrkommittén närvarade. 

• Beslut om KM tas när Kvarkan är över och anläggningen är öppen igen 
 

10. Övrigt  
• Diskussioner fördes angående förtydligande av ridhusregler och försäljning av 

anläggningskort. 
• Idrott Online upphör med möjligheten att ha hemsida via deras plattform fr.o.m. 2023. 

Kerstin undersöker nya möjliga plattformar för VHF:s hemsida. 
• Framtidskonferens planeras för styrelsen i slutet av januari 2022. 
• KM-tavlan saknar plaketter sen 2017 och måste åtgärdas snarast. 

 

Vellinge som ovan 

 

Sekreterare    Justerat 
Kerstin Brykt    Maria Ludwig 
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