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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från den 24 februari 2021 är justerat och utsänt till styrelsen. Inga kommentarer har 
inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Maria Ludwig utses till justerare. 

4. USS 

Emilia Frank, USS ordförande: 

• USS deltog i DUS Skånes digitala möte 
• USS anordnar rykttävling på långfredagen. På grund av smittläget delar man de 10 

anmälda deltagarna i två grupper. 
• USS ska försöka få kontroll över den mail som sen tidigare är kopplad till US. Om det inte 

lyckas ska de skaffa en ny. 

5. Ekonomi 
Idrott on-line  
Maria har ändrat till sittande ordförande 
 
Coronastöd från riksidrottsförbundet  
Ansökan ska vara inskickad senast 15/4 Malin Jonsson tar ansvar för att det blir gjort. 

 

6. Anläggningen  
Nya Gräsbanan 

• Ansökan till Skåneidrotten på SEK 900 000:- fick avslag. 
• Bygglovsritning är klar 
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• Diskussion påbörjad om utökade gräsytor och stallrenovering 
• Skyltar om genomfart förbjuden samt farthinder måste sättas upp 
• Ansökan till XL-hjälpen ska göras, senast den 18 april 2021, Malin Jonasson pratar med 

Martina Lundgren om ansökan.  
Beslut tog på att ansöka om Trivselmiljö, trädäck, utekök utanför stora ridhusets entré 

• Det har inkommit fråga från kommunen angående gödselförvaring, den är besvarad. 

7. Ridskolan 
• Ridlärare Annelie Lahti har slutat, ersätts av Jennifer Beth Och Emmie Åström. 
• Sommarens ridläger är i princip fulltecknade  
• Diskussion om västar för att tydliggöra vem som jobbar som stallvärdinna – Jonas tog 

ärendet vidare. 

8. Hoppning 
• Hästlagen 

• Ett lag är anmält till Elitalsvenskan 
• Ponnylagen 

• Ponnylagen tävlar under hösten, vi har inget elitlag att anmäla med tittar på Div1 och 
Div2 

• Tävlingar 
• Ponnytävling som brukar gå v43 kommer flyttas. 
• Jonas informerade om en ny hopp tour, 1* Grand Prix Skåne.  

Hösten 2021 
Deltävling i Vellinge v43 
Final i Flyinge v7 

9. Dressyr 
• Dressyraktiviteter 

• Pay & Ride planerad till 28 mars 2021 med domare Marita Borglin - inställd 
• Tävling inplanerad till 6 juni 2021 

10. Övrigt  
• Kommunikations- och informationsstrategi för Åkarpsgården  

• På grund av sjukdom flyttas detta till nästa möte. 

 

11. Till nästa möte 
• Beslut ska fattas angående 

Process för bokning av ridhuset? 
Till vilken kostnad? Prislista för dagkort, bokning av hela ridhuset 
Vilka aktiviteter är tillåtna i ridhuset? 
Hur ofta är det ok att ridhuset är bokat för andra aktiviteter? 
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Vellinge som ovan 

 

 

 

Sekreterare    Justerat 
Kerstin Brykt    Maria Ludwig 
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