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Närvarande   Frånvarande 

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

Övriga närvarande 
Martina Lundgren (valberedningen) 
Lena Bernhardsson (valberedningen) 

      
 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-10-12 godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Mia Ludwig valdes till justerare. 

4. Ekonomi 
• Balansrapport och preliminär resultatrapport för Q3 skickades ut tillsammans med kallelsen 

till mötet – inga frågor. 
• Sammanställning av kostnader för inköp till utebanan skickades ut tillsammans med 

kallelsen. 
• Särskilt sammanställt preliminärt ekonomiskt resultat för hopptävlingen den 12 - 13 

november (Q4) skickades ut tillsammans med kallelsen. 

 

5. Ridskolan 
• Ridskolans julklappshoppning den 23 december är fullbokad med 62 anmälda ekipage. 
• Ridskolan fortsätter att sköta servicen i gymnasiestallet ytterligare ett tag. Detta är dock en 

tillfällig lösning. 
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6. USS

Emilia rapporterade följande:

• Luciafirande med luciatåg kommer att äga rum den 11 december och förutom ett luciatåg 
kommer man att utse Årets Ridskoleponny och Årets Ridskolehäst, sälja fika och ha ett lotteri 
med fina vinster.

7. Valberedningen
• Enskilda samtal med alla styrelsemedlemmar inledda.

• Malin, Nina, Fredrik och Mia kommer att ha sina samtal vid ett senare tillfälle.

8. Hoppkommitté
• Har haft ett utvärderingsmöte efter tävlingen den 12–13 november.
• Tävlingen gick sammanfattningsvis bra och de startande var nöjda.
• Parkeringen fungerade till exempel bra och inga fordon behövde parkeras på gårdsplanen.
• Antalet funktionärer var lite för lågt på enstaka poster vilket justerades under tävlingens 

gång.
• Högtalarsystemet utanför Stora ridhuset fungerar inte optimalt och det skulle underlätta 

mycket praktiskt om till exempel startnummer skulle höras ordentligt både på utebanan, i lilla 
ridhuset och på framhoppningen i Nya ridhuset.

• Skrivaren börjar bli sliten och behöver bytas ut.
• Tävlingar planeras v. 12 och v.16 2023.

9. Dressyrkommitté
• Har haft ett möte lördagen den 3 december.
• Tävling för häst och ponny planeras den 21 maj 2023.
• KM i dressyr planeras till den 6 juni 2023 och en P&R torsdagen den 18 maj 2023 (röd dag).

Övriga frågor: 

• Regelbundna träningar för våra medlemmar
Ett dressyrstaket för utomhustävlingar borde på sikt köpas in, priset för detta är 30 000 kr
inkl. moms (staket och bokstäver).

• Josefin Forslund kan TDB och Equipe.
• Kommittén planerar för en Pay & Ride.

10. Lagkommitté
Ponny och häst:

• Planerar lagträff/möte den 8 december för div 1 (ponny och häst) och elitallsvenskan (häst).
Föreningen bjuder på fika.

• Sista anmälningsdag för dessa serier är den 1 januari 2023.
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• Angående div 3 ponny var det bara två lag med i Skåne i år och det är en s.k. 
”inbjudningstävling”. Det är föreningar med anmälda lag som ska arrangera i samband med 
annan tävling.  
 

11. Anläggningskommitté  
• Inget nytt beträffande utebanan, läktare/hinderförråd, spiltstall och kök. 

• Ytterbelysningen på Stora ridhuset är trasig till stora delar – Nina felanmäler till Krister (fixat). 

• Ytterbelysningen på spiltstallets fasad är trasig – Nina felanmäler till Krister (fixat). 

• Ljudanläggningen behöver en översyn av kablage/högtalare – Ninas kontakt i branschen 

Joakim Jarny kontaktas (fixat). 

• Skrivelse från Vellinge kommun ang. ridvägar har inkommit – Malin besvarar skrivelsen. 

• Dräneringshålet/dammen vid Nya ridhuset är osäker. 

• Brunnen vid ingången till Utebanan utgör en risk och borde byggas över på något sätt för att 

minska risken för allvarliga person- och hästskador. 

12. Kommunikationskommitté 
• Fredrik (ej närvarande) lyfter fråga om kommunikationsrutiner för föreningen, USS, de olika 

kommittéerna och ridskolan – förslag på rutiner mellan nyss nämnda aktörer och 
kommunikationskommittén för vidare spridning till våra olika kanaler efterfrågas samt 
diskussion om utformning av trycksaker/bilder för publicering. Till följd av följdfrågor 
bordläggs frågan till nästa styrelsemöte. 

• Inloggningen på Idrott Online har inte fungerat utan man har styrts om till den nya hemsidan 
– Fredrik har delat en länk som fungerar och har lagt upp ett supportärende hos Idrott 
Online. 

13. Kafeteriakommitté 
• Tävlingen den 12 – 13 november gick med rejäl vinst tack vare en mer begränsad meny 

och väl avvägda inköp.  
• Kafeterian ”bokförde” funktionärsfika/måltider för första gången på många år. 

Kostnaden för funktionärerna uppgick till cirka 3 500 kr eller cirka 100 kr/person.  
• Kommittén beslutade att öppna ”Kyl-kiosken” i anslutning till tävlingen eftersom det 

fanns varor kvar. Initiativet visade sig vara mycket uppskattat och föreningen har erhållit 
swish med cirka 1 000 kr/vecka sedan kiosken öppnade och kompletterande inköp har 
gjorts.  

• Kommittén fick förslag på varor att sälja i kiosken. 

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

• Luciafirande den 11 december (USS) 
• Julklappshoppning den 23 december (ridskolan) 
• Hopp- och dressyrkurser under jullovet, den 27–30 december och den 3 – 5 januari 

(ridskolan) 
• Pay & Ride den 18 maj  

15. Sponsorkommitté  
Det saknas f.n. en sponsorkommitté. 

16. Övriga frågor  
• Skrivelse med medlemsförslag angående de höjda priserna på engångskort på anläggningen 

har kommit in. 

17. Beslut 
Med anledning av inkommen skrivelse (punkt 9.) fattar styrelsen efter omröstning följande 
beslut: 

Pris på engångskort 

• Medlem i VHF med VHF-licens/medlem utan licens 100 kr 
• Medlem i VHF med licens i annan klubb  150 kr 
• Ej medlem i VHF    200 kr 

 

Den som håller träning ska utan anmodan skyndsamt rapportera till föreningens kassör vilka 
ryttare som deltagit vid respektive träningstillfälle för kontroll av att avgifter för engångskort 
erlagts. Engångskort ska lösas före ridning. Rapporten ska mailas till kansliet@vhf.nu. 

 

Vellinge, dag som ovan 

 

 

Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

Justerat     
Mia Ludwig  


	1. Föregående protokoll godkänns.
	2. Dagordningen godkänns.
	3. Justerare
	4. Ekonomi
	5. Ridskolan
	6. USS
	7. Valberedningen
	8. Hoppkommitté
	9. Dressyrkommitté
	10. Lagkommitté
	11. Anläggningskommitté
	12. Kommunikationskommitté
	13. Kafeteriakommitté
	14. Evenemangskommitté
	15. Sponsorkommitté
	16. Övriga frågor
	17. Beslut

