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Protokoll 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Gunnar Andersson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

§ 2 Mötets utlysande 

 Information om mötet har funnits på hemsidan sen 20 september 2013. Mötet ansågs vara 

vederbörligt utlyst. 

 

§ 3 Val av mötesordförande  

Gunnar Andersson valdes till mötesordförande. 

  

§ 4 Val av mötessekreterare 

Ulrika Teodorsson valdes till mötessekreterare. 

 

§ 5 Val av två justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Ylva Djerf och Pernilla Johansson 

 

§ 6 Ekonomisk rapport  

Aktuell kassabehållning 227.536 kr. Klubben har fått in kursavgifter på ca 60.000 kr 

hittills i år. Köket visar positivt resultat. Klubben har fått 18.000+16.500 kr i kommunala 

och statliga bidrag. 

 

§ 7 Rapporter från kommittéer och grupper 

 

Tävlingsgruppen – Man är nöjd med årets tävlingsarrangemang. Inkomsten på årets 

tävlingar hittills är 20.000 kr. Klubben har fått frågan om att arrangera en internationell 

IPO-R tävling även nästa år. Frank Jonsson behöver kunna lämna svar snarast. Styrelsen 

kollar upp och beslutar om detta inom de närmaste dagarna och återkommer till Frank. 

Klubben har inga planerade utbildningar i höst/vinter. 

 

Stugkommittén – Glaspartier till altanen finns klart hos glasmästaren. Anders Haage 

finns på plats på måndag 21/10 och förbereder för att glasmästaren ska kunna komma och 

installera glaspartierna. Medlemmar får gärna komma ut och hjälpa till 21/10. 

Iordningställande av parkeringen och grusytor framför klubbhuset blev mycket bra. 

 

PR/Aktivitetskommittén – Skara hästsport är ny samarbetspartner och alla medlemmar 

som handlar har 5% rabatt på allt i butiken. Tansferprint/650P ger medlemmar 10% rabatt 

på allt i butiken. Eranthis hundtjänst som säljer i första hand MER DOGS sortiment 

lämnar 5% rabatt . Läs mer om det som gäller våra sponsorer på hemsidan eller 

anslagstavlan på klubben. 

 



Agilitygruppen – Vinterträning agility i N. Härene ridhus för klubbens medlemmar, 

söndagar kl 9-12 från första helgen i nov t o m 22 dec i första hand. 

 

Kökskommittén – Ny köksansvarig Amanda Apelqvist. 

 

Utbildningsgruppen – Ingen rapport. Styrelsen håller på med arbetet att ta fram en ny 

utbildningsgrupp. 

 

§ 8 Ungdomsverksamhet 

Erika Öster och Daniella Andersson har börjat med u-träffar på söndagar. De har även 

startat en facebookgrupp. 

 

§ 9 Reseersättning för kurs mm  

Styrelsens beslut gällande reseersättning redovisas. 

Reseersättning betalas ut för resor i klubbens regi, t ex kurs/utbildning, möten, 

representant i klubblag, för resor som är minst 15 mil tur och retur med 18,50/mil. 

Kortare resor betalas av deltagarna själva och samåkning rekomnenderas. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Det kommer önskemål om att ta hit en gästinstruktör i lydnad. Christina ska kolla med 

Barbro Lund vad som gäller med ekonomiskt bidrag från studiefrämjandet. Frågan tas 

med till styrelsen. 

 

 U-gruppen vill ha en Agility-tävling, kanske med något välgörenhetssyfte, typ Ung 

Cancer. Ett bra förslag som u-gruppen fortsätter diskutera med Agility-gruppen. Christina 

kollar även här vad som gäller med ev. bidrag från studiefrämjandet. 

 

Finns önskemål om fortsättningskurser i vinter. Frågan tas med till styrelsen. 

 

Hur kommer plogning av träningsplanen skötas i vinter? Frågan tas med till styrelsen. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Lidköping 2013-10-17 

 

 

 

 

 

Ulrika Teodorsson     Gunnar Andersson 

Sekreterare      Ordförande 

 

 

 

 

 

Ylva Djerf      Pernilla Johansson 

Justerare      Justerare 


