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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-06-01 godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Ulrika utsågs till justerare 

4. USS 

Emilia rapporterade följande: 

• USS planerar Halloweenaktivitet  
• USS planerar eventuellt en käpphästtävling  
• USS planerar eventuellt en mindre julaktivitet 

5. Ekonomi 
Mia redogjorde kortfattat för ekonomin.  
 
Följande inköp har gjorts till utebanan: 6 skottkärror, 6 gödselskopor med krattor, 6 grepar och 5 
uppsittningspallar.  

6. Anläggningen  
• Malin redogjorde för det fortsatta arbetet med belysning på utebanan. Nya offerter kommer 

att begäras in (Malin, anläggningsgruppen). 
• Infarten till anläggningen kommer att få en justerad dragning efter anläggandet av 

Olsgårdsgatans förlängning. Kommunen har beaktat och tagit hänsyn till våra önskemål 
rörande vägbulornas utformning. 

• Ljudanläggningen behöver en översyn och ev. kompletteras med delar och dessutom behövs 
en manual (Fredrik). 
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• Invigning av utebanan – planeringsmöte söndagen den 21 augusti kl. 10.00 (Kerstin, Fredrik, 
Mia, Nina). 

• Ombyggnad av 26 spiltor till boxar i stallen och nödvändig tillbyggnad – punkten bordläggs i 
avvaktan på återkoppling från kommunen. 

• Renovering av köket – punkten bordläggs. 

7. Ridskolan 
• Handikappridningen kommer att se annorlunda ut framöver. Första gruppen på lördagar 

kommer att vara kvar medan övriga grupper upphör tills vidare. Ridskolan kommer att 
erbjuda privatlektioner för funktionsnedsatta ryttare på vardagar. Orsaken till förändringarna 
är att det inte gått att rekrytera ledsagare. Den främsta anledningen till ledsagarbristen är att 
assistansbolagen inte anställer personer under 18 år. 

• Josefine Forslund kommer att ersätta Erika Svensson. 

8. Hoppning 
• Hoppkommittén  

- tävling v45 
• Hästlagen 
• Ponnylagen 

- VHF missade sista anmälningsdagen för Ponnyallsvenskan div 2 2022 men har 
erbjudits en reservplats i zon 3. Vi har i dagsläget åtta ponnyryttare som uppfyller 
kvalreglerna. Föreningen kallar till informationsträff både via sociala medier och 
personligen med främsta syfte att få ihop lag till alla tre omgångarna (Fredrik, 
Caroline). 

9. Dressyr 
• Dressyrkommittén  

- Tävling för både ponny och häst söndagen den 23 oktober. 

10. Beslut 
Styrelsen beslutar att köpa avdelare till utebanan till en kostnad om 30 0000 kr. 

11. Nästa möte: 

Kommittéplaneringsmöte onsdagen den 28 september (Kerstin skickar ut underlag från 
Framtidskonferensen inför mötet). 
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Vellinge, dag som ovan 

 

Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

Justerat     
Ulrika Strömberg  
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