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Närvarande   Frånvarande 

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

      
 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 

Protokollet från 2022-12-06 godkändes av styrelsen. Inga kommentarer har inkommit. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Justerare 

Mia Ludwig valdes till justerare. 

4. Ekonomi 
• Årsbokslutet håller på att sammanställas.  
• Kerstin kommer delta vid revisionen.  

5. Ridskolan 
• Ridskolan har julstängt 
• Under jullovet har en hoppkurs för Kelly och en dressyrkurs för Jossan genomförts. 

6. USS 

Emilia rapporterade följande: 

• Luciatåget var lyckat med många besökare. 
• US håller årsmöte den 12 februari 2023 kl. 11:15. 
• Emilia kommer avgå som ordförande på US årsmöte.  
 

7. Hoppkommitté 
• Inget nytt att rapportera. 

8. Dressyrkommitté 
• Inget nytt att rapportera. 
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9. Lagkommitté 
Ponny och häst:  

• Lagträffen den 8 december för div 1 (ponny och häst) och elitallsvenskan (häst), var lyckad 
med många deltagare. 

• Vi har lag anmälda till vårens serier i: 
o Häst elit 
o Häst div1 
o Ponny div1 

 

10. Anläggningskommitté  
• Belysning nya utebanan 

Vi har bara fått in en offert. Den andra tillfrågade entreprenören har meddelat att de inte har 
tid att räkna på en offert förrän senare i år. Då vi ville komma vidare i projektet beslutade vi i 
december att Martina skulle skicka den offert som inkommit till fritidschefen Mats Persson 
på Vellinge kommun för vidare diskussion. Martina har skickat offerten men vi har inte fått 
någon återkoppling. 

Styrelsens ambition är att få ett beslut från kommunen under Q1 2023 om hur de ställer sig 
till omfattningen av belysning av utebanan. 

 
• Jordvallarna runt utebanan 

Det fortsatta arbetet med vallarna avvaktar vi med tills vidare. Detta för att det är vinter men framför 
allt för att vi först vill ha ett beslut från kommunen avseende belysningen. Efter kommunens beslut tar 
vi beslut om hur och när vi jobbar vidare med vallarna. 

 
• Utformning av Åkarpsgården i framtiden 

Vi jobbar vidare med den stora layouten över Åkarpsgården. Den omfattar bl.a. parkering, stallar och 
hagmark. Det finns inget nytt att presentera ännu men arbetet pågår. 

 
• Ridvägar 

Det har kommit till vår kännedom att Vellinge kommun har bett en extern konsult att bl.a. titta på 
ridvägar runt och i anslutning till Åkarpsgården. Malin har pratat med konsulten och framfört några 
önskemål. Det hade bl.a. varit önskvärt med en lite längre runda runt området, detta i princip så som 
framgår av gällande detaljplan. Det är kanske ännu viktigare att vi får två längre och säkra 
uterittsrundor á 45 min. Dessa två rundor får gärna gå att bygga ihop till en 1,5 timmes uterittsrunda. 
Arbetet med detta har bara precis påbörjats av kommunen, vilket innebär att vi dagsläget inte vet så 
mycket mer än att det finns en ambition från kommunen om att skapa rekreationsstråk som även får 
nyttjas av hästekipage. 
 

• Belysningen längs väggen stora ridhuset  
Armaturerna på ridhusväggen är trasiga och måste åtgärdas, det är en säkerhetsrisk att det är så 
mörkt, felanmälan är gjord. 
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11. Kommunikationskommitté 
• Diskussion om kommunikationsrutiner  

För att öka informationsflödet ska ridskolan och Kerstin få behörighet att lägga in evenemang 
i hemsidans kalender. Fredrik ombesörjer inloggningslänk och instruktioner. Vi håller tills 
vidare frågan öppen om denna åtgärd räcker eller om ytterligare resurser behövs för att 
säkerställa att vi når de vi vill med den information som behöver spridas i våra olika kanaler. 

12. Kafeteriakommitté 

• Kylkiosken 
Det rullar på och i mellandagarna har vi fått in ca 800: -  

• Julklappshoppningen  
Självservicefiket gick också bra, trots att fikapåsarna blev en totalflopp. 
Vi bör överväga att ha bemannat fik nästa då julklapps- och ridskolehoppning drar väldigt 
mycket publik. USS hjälpte till att fylla på och hålla ordning i självserveringen och ska få en 
slant för jobbet  

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

Planerade evenemang 

• Pay & Ride den 18 maj  

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

15. Övriga frågor  
• Trygg i Stallet  

En ”grön låda” beställs hem till US från Svenska Ridsport Förbundet  
• KM tavlan 

Malin ser till att plaketterna på tavlan uppdateras 
• Hjärtstartare  

Kerstin har vunnit en hjärtstartare från Presto, den kommer monteras innanför dörren till 
stora ridhuset, bredvid förstahjälpentavlan som redan sitter där.  

16. Beslut 
• Årsmötet ska hållas söndagen den 12:e februari 2023 kl. 14:00 

 

 

Vellinge, dag som ovan 
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Sekreterare    Ordförande  
Kerstin Brykt    Christina Palm 

 

Justerat     
Mia Ludwig  
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