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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från den 31 mars 2021 är justerat och utsänt till styrelsen. Inga kommentarer har 
inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Maria Ludwig utses till justerare. 

4. USS 

Ella Olsson, Elin Larsson, USS representanter: 

• USS har anordnat rykttävling på långfredagen. På grund av smittläget delade man de 10 
anmälda deltagarna i två grupper. Arrangemanget var mycket lyckat 

5. Ekonomi 
 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  
Ansökan om Coronabidrag förbereds och kommer att skickas in senast den 19/5. 

 

6. Anläggningen  
• Fortsatt diskussion om utökade gräsytor och stallrenovering 
• Det har varit en vattenläcka (trasig varmvattenberedare) i administrationsdelen av stora 

ridhuset 
• Beslut fattades att skyltar enligt bifogad offert ska köpas in.  
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• Ansökan till XL-hjälpen är gjord, Trivselmiljö, trädäck, utanför stora ridhusets entré – svar 
kommer under sommaren. 

7. Ridskolan 
• Sommarens ridläger är i princip fulltecknade 
• Sommarkurser (hopp och dressyr) för vuxna är i princip fulltecknade, finns någon plats kvar i 

hoppkursen 
• Stallvärdarna har fått röda västar som ska bäras när man arbetar 
• Om strukturering av lektionerna kommer att göras till hösten för att hästarna ska få en 

jämnare belastning. 

8. Hoppning 
• Hästlagen 

• Ett lag är anmält till Elitalsvenskan 8-9/5 

Jörgen Larsson 
Marianne Hansson 
Ebba Jacobsson 
Ida Svensson 
Clara Edenhammar 
 

• Ponnylagen 
• Ponnylagen tävlar under hösten 

• Tävlingar 
• Ponnytävling som brukar gå v43 flyttas till v45. 

9. Dressyr 
• Dressyraktiviteter 

• Tävling inplanerad till 6 juni 2021 är inställd och ersatt med Pay and Ride samma dag. 

10. Övrigt  
• BESLUTADES 
• Gällande Dressyr- och Hoppkommittéerna beslutades att någon från dessa ska 

närvara vid styrelsemöten om ordinarie ledamot inte kan så ska ersättare utses. 
• Plantering i befintliga farthinder, 1000: - avsattes för inköp av jord och plantor till de 

fyra farthinder som finns på vägen upp till anläggningen – ansvarig Kerstin  
• Gällande annan verksamhet än ridning i ridhusen beslutades att sådant måste 

godkännas av styrelsen i varje enskilt fall, ansökan ska inkomma senast tre veckor 
innan samt att det inte får krocka med något i den ordinarie verksamheten. 
 

• DISKUTERADES  
• Kommunikations- och informationsstrategi för Åkarpsgården  



Protokoll 

Styrelsemöte Vellinge hästsportförening  
5 maj 2021 
Protokoll nr4 

 
 

3 | P a g e  
 

• Förslaget skickas ut till styrelsen med detta protokoll – Justeringar och beslut 
på nästa möte 

 
 

 

 

Vellinge som ovan 

 

 

 

Sekreterare    Justerat 
Kerstin Brykt    Maria Ludwig 
 


	1. Föregående protokoll godkänns.
	2. Dagordningen godkänns.
	3. Maria Ludwig utses till justerare.
	4. USS
	5. Ekonomi
	6. Anläggningen
	7. Ridskolan
	8. Hoppning
	9. Dressyr
	10. Övrigt

