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Närvarande   Frånvarande 

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

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-08-17 godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Fredrik Lindros utsågs till justerare. 

4. Ekonomi 
I Mias frånvaro redogjorde ordförande kortfattat för ekonomin.  
 
Önskemål om mer ingående redovisning kvartalsvis, dvs. att erforderliga dokument skickas ut 
tillsammans med kallelser till styrelsemöten. 

5. Ridskolan 
• Ridskolan har tidigarelagt sina lektioner på tisdagar och behöver inte längre ha lektioner i 

Nya ridhuset på tisdagar mellan kl. 19 och 21. Däremot önskar ridskolan att ha lektioner för 
häst i Nya ridhuset på onsdagar mellan kl. 19 och 21. Lilla ridhuset kommer då att bli ledigt. 

• Teorivecka v. 46 (startar på lördagen i v. 45). 
• Förfrågan har inkommit från kommunen om stallhjälp i Gymnasiestallet och ridskolans 

stallpersonal har ställt sig positiv till att åta sig uppdraget. 

6. USS 

Emilia rapporterade följande: 

• USS planerar Halloweenaktivitet den 28 oktober, sista ridlektionerna denna dag kommer 
hållas i Nya Ridhuset. 

• USS planerar en mindre julaktivitet den 28 november med ett stort Luciatåg. 
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7. Hoppkommitté 
• Tävling helgen v. 45. 
• Vårens tävlingar v. 12 och v. 16. 

8. Dressyrkommitté 
• Dressyrtävlingen den 23 oktober har ställts in på grund av noll anmälda.  
• Kommittén planerar för en Pay & Ride. 

9. Lagkommitté 
Ponny: Ponnyallsvenskans Div 2-lag deltog i Sösdala den 9 oktober med 3 ryttare och planerar att 
delta i Fjälkestad den 29 oktober. 

Häst: Inget nytt. 

10. Anläggningskommitté  
• Utebanan är officiellt invigd. 
• Offerter på belysning till utebanan har begärts in. 
• Ombyggnad av 26 spiltor till boxar i stallen och nödvändig tillbyggnad – punkten bordläggs i 

avvaktan på återkoppling från kommunen. 
• Renovering av köket – punkten bordläggs. 

11. Kommunikationskommitté 
Fredrik visade nya hemsidan, planerad lansering i månadsskiftet oktober, november. 

12. Kafeteriakommitté 
Kommittén kommer att driva kafeterian som tidigare i anslutning till mindre 
evenemang/tävlingar. 

Kontakt har tagits med Per-Åke (Påjje) Johansson och han har förklarat sig villig att hjälpa och 
stötta kommittén med planering av meny och inköp. 

13. Evenemangskommitté 
Det saknas f.n. en evenemangskommitté varför övriga kommittéers evenemang tills vidare listas 
under denna punkt. 

Planerade evenemang 

• USS: Halloweenkväll 
• USS: Luciatåg 
• Dressyrkommittén: Programridning 
• Hoppkommittén: Hopptävling  
• Ridskolan: Teorivecka (öppen för alla medlemmar i VHF) 
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14. Sponsorkommitté  
Det saknas f.n. en sponsorkommitté. 

15. Beslut 
Nya ridhuset: 

• Ridhuset ställs till ridskolans förfogande på onsdagar kl. 19-21 (ersätter tidigare beslut om 
tisdagar kl. 19-21). Torsdagarna kl. 19-21 kvarstår oförändrade. 

• Tre hinder får ställas upp innanför spåret på tisdagar. 

Anläggningsavgifter: 

• De förändringar som föreslagits på Framtidskonferensen genomförs med följande tillägg: 
- Halvårs- och helårskort gäller från och till datum och inte kalenderhalvår och helår. 
- Familjerabatt om 50 procent gäller om fler än en person rider i familjen. 
- Elever på NIU-gymnasiet behöver inte lösa anläggningskort någon del av året. 

Hemsida: 

• Fredrik Lindros förslag godkänns i sin helhet med planerad lansering i månadsskiftet 
oktober/november 2022. 

Kafeteria: 

• I samband med mindre evenemang och tävlingar sköts kafeterian av föreningen. 
• Samarbetsavtal med annan entreprenör vid större evenemang kan upprättas. 

 

Vellinge, dag som ovan 

 

Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

Justerat     
Fredrik Lindros  
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