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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-03-09 godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Maria Ludwig utsågs till justerare 

4. USS 

Emilia Frank, USS rapporterade följande: 

• USS genomförde påskkväll den 8 april med 38 deltagande barn 
• USS tar på sig att driva begränsat café på dressyrtävlingarna 17 april och 29 maj – köper 

mat av klubben. 

5. Ekonomi 
Maria redogjorde kortfattat för ekonomin.  

 

6. Anläggningen  
• Utebanan 

o Entreprenaden är i gång, de kommer jobba i ca två veckor för att sedan vara lediga i 
två veckor, efter det återkommer de och avslutar arbetet. 

o 2 offerter gällande belysningen är begärda  
 

• Spiltstallet ombyggnad / tillbyggnad – punkten bordläggs till nästa möte då inget nytt 
inkommit. 

• Köket – punkten bordläggs till nästa möte då inget nytt inkommit. 
• Hinderförråd / ombyggnad – avvaktar tills utebanan är klar och ser då över behoven igen  
• Sargen i stora ridhuset (mot paddocken och lilla ridhuset) kommer renoveras under 

sommaren 2022 
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• Underlaget i stora ridhuset är i behov av att ”blandas om” 
• Ängsparken Fastigheter AB ansökt om bygglov för stall med 34 boxplatser, 15 

övernattningslägenheter och tre ridbanor på området som tillhör Hagahill. 

7. Ridskolan 
• Ridskolan har full beläggning 
• Till följd av världsläget och kraftigt ökade priser på drivmedel, el och foder aviserar ridskolan 

redan nu en höjning av lektionspriset till hösten. 

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

o Hemmatävlingen 2-3 april, gick bra 
o Till nästa tävling ska det även planeras med funktionärer efter tävlingen. 

• Hästlagen 
o Elitlaget har tävlat och slutat 3:a med endast tre ryttare 
o Div 1 laget har tävlat och slutat 8:a med endast tre ryttare 

• Ponnylagen 
o Inget nytt 

 

9. Dressyr 
• Dressyrkommittén (Olivia Amsellem, Martina Lundgren, Olivia Andersson, Isa Persson samt 

Dina Johnsrud Aarnes) 
o Dressyrtävling planeras 17 april och 29 maj för både ponny och häst. 
o Till hösten planeras en tävling för både ponny och häst 

10. Övrigt  
• Fredrik har gått igenom IT-behoven för föreningen. 

o Nu fungerar båda datorerna i sekretariatet mot printer 
o Båda datorerna behöver bytas ut inom kort 
o Stora brister i uppkopplingen – en fråga för anläggningsgruppen, fiber?  

 
BESLUT 
Styrelsen beslutar påbörja inköp av material till utebanan så som skottkärror, grepar etc. 
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Vellinge som ovan 

 

 

 

Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

 

 

Justerat     
Maria Ludwig 
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