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Närvarande   Frånvarande 

Christina Palm   Rikard Lindell 
Sven-Erik Landgren   
Kerstin Brykt    
Jonas Holmberg 
Maria Ludwig 
Malin Jonsson 
Fredrik Lindros 
Ulrika Strömberg 
Marianne Hansson 
Caroline Mannfalk 
Emilia Frank (USS) 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-01-26 samt årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll från 2022-02-
27 är justerat godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Maria Ludwig utsågs till justerare 

4. Mötessekretess 

Ordförande informerade om mötessekretess för nya styrelsemedlemmar 

5. USS 

Emilia Frank, USS rapporterade följande: 

• USS har haft årsmöte 
• Emilia Frank deltar digitalt i DUS årsmöte 13 mars 
• USS planerar en Loppis 20 mars 
• USS planerar påskkväll den 8 april 
• USS tar på sig att driva begränsat café på dressyrtävlingarna 17 april och 29 maj 

6. Ekonomi 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  
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7. Anläggningen  
• Utebanan 

o Planerad start av entreprenaden i april, vädret har fördröjt starten. 
o 2 offerter gällande belysningen är begärda  

 
• Spiltstallet ombyggnad / tillbyggnad 

o Malin och Jonas ska ta fram förslag  
• Köket 

o Malin håller på att ta fram förslag  
• Hinderförråd / ombyggnad 

o ISS har tittat på jobbet, Jonas kollar med Krister hur det går 
 

8. Ridskolan 
• Efter en lång period av sjukdom bland personalen är nu alla friska  
• Ridskolan har full beläggning 

9. Hoppning 
• Hoppkommittén (Christina Palm, Malin Jonsson och Jeanette Berglind) 

o Vi har hemmatävling 2-3 april, till denna har vi ett stort behov av funktionärer 
o Banbygge fredag kväll  

• Hästlagen 
o Ambitionen är att ha ett lag i div1 och ett i elitallsvenskan 
o Hoppkommitén ska titta på om det finns underlag för lag till div2 eller Torstensons 

Juniorcup. 
• Ponnylagen 

o Det saknas ryttare till div1 laget  
o Dressyr 

• Dressyrkommittén (Olivia Amsellem, Dina Johnsrud Aarnes) 
o Dressyrtävling planeras 17 april och 29 maj för både ponny och häst. 

10. Övrigt  
• Fredrik och Christina ska gå på Equipe/TDB kurs, hoppning den 14 mars 
• Fredrik ska ta kontakt med Bianca samt ta fram förslag på plattform och utformning av 

ny hemsida för föreningen. 
• Planerar framtidskonferens, Kerstin skickar ut förslag på datum 
• Distriktets årsmöte i Kristianstad 21 mars, ingen i styrelsen har möjlighet att åka och 

representera föreningen i år. 
 
BESLUT 
Styrelsen beslutar att tillstyrka Alice Åkessons (030813-xxxx) ansökan till Ridledarkursen 
arrangerad av Skånes Ridsportförbund i Flyinge juni 2022. 
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Vellinge som ovan 

 

 

 

Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

 

 

Justerat     
Maria Ludwig 
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