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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från den 13 oktober 2021 är justerat och utsänt till styrelsen. Inga kommentarer har 
inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Maria Ludwig utses till justerare. 

4. USS 

• Halloweenkvällen blev en succé, dock ett minus ekonomiskt då kostanden för pizza blev 
dyrare än planerat.  

• USS planerar ökad aktivitet på sociala medier, tex Julkalender på TikTok 
• USS planerar inga ytterligare fysiska aktiviteter i år. 
• USS lyfte en fråga om sponsring, om det går att dra nytta av Föreningens sponsorer.  

5. Ekonomi 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  

 

6. Anläggningen  
• Anläggningen är satt i karantän pga. Kvarka 

o Beslut tas att pausa ridhuskort med motsvarande tid som anläggningen är stängd 
• Utebanan 

o  Arbetet är inlett och fortsätter i januari 2022 
• Spiltstallet är slitet och behöver renoveras / bytas ut 

o Christina tar fram gällande fakta och förutsättningar för spiltor 
• Belysning på gårdsplanen, det är väldigt dålig belysning när hästar och elever tar sig till och 

från ridhusen, detta utgör en stor risk för elever och hästar 
o Jonas lyfter problemet med kommunen. 

• Skötsel av underlagen i ridhusen, fungerar inte som innan 
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o Mia lyfter frågan med kommunen  

7. Ridskolan 
• Vi närmar oss terminsavslutning, 22:a december 
• Ridskolan har full beläggning av elever 
• Aktiviteter som anordnas under juluppehållet  

o 19:e december Ridskoledressyr  
o 23:e december Julklappshoppning 
o 27-29:e december Julkul i stallet 
o 27-30:e december Hoppkurs 

 

8. Hoppning 
• Hoppkommittén 

o Tävlingshelg planeras till v. 13 2022 för både ponny och häst 
• Hästlagen 

o Marika Brorsson värvad som lagryttare till VHF 
• Ponnylagen 

o Inget nytt 

9. Dressyr 
Ingen från Dressyrkommittén närvarade. 

• Ordförande har ansökt om två tävlingstillfällen under våren med lättare klasser för både 
ponny och häst 
o 17 april 
o 29 maj 

 

10. Övrigt  
• Jennifer har frågat om hon tillsammans med barnen kan måla bommarna i lilla ridhuset. 

o Jonas undersöker kvalitén på befintligt bommaterial, om det är det lönt att måla 
köper föreningen in färg till aktiviteten 

 

Vellinge som ovan 

 

 

Sekreterare   Justerat  Ordförande  
Kerstin Brykt   Maria Ludwig  Christina Palm 
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