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Sammanfattning styrelsemöte Ridklubben Norrtälje Ryttare 25 januari 2018
Genomgång av likviditeten
Monica och Leila har jobbat fram en likviditetsplan som sträcker sig över hela året. Den är baserad på
den beslutade budgeten, samt historik i bokföringen (vilka poster betalas/inbetalas när). Likviditetsplanen kommer användas av ridskolechef och styrelse för att följa upp det ekonomiska flödet.
Investeringar
Tre hästar kommer slussas ut ur verksamheten under januari/februari, hästansvarig ber om att
ytterligare 25 000 kronor ska göras tillgängliga i februari (dvs totalt 85 000 kronor för hästinköp under
första delen av året). De hästar som slussas ut ur verksamheten är ”lånehästar”, dvs inbringar ingen
försäljningsintäkt.
Styrelsen röstade ja till att frigöra ytterligare 25 000, dvs totalt 85 000 kronor till hästinköp under
första delen av året.
Avbrottsförsäkring
Diskussion pågår med Agria.
Bokslut 2017
Bokslutet gicks igenom.
Hästar
Alla hästar är friska från viruset.
Prins (C-ponny) har köpts in.
Isadora, Bellis och Asterix (alla lånehästar) flyttar i februari.
Personal
Marita Sundhage har börjat som instruktör vid terminsstart, Marita jobbar fredagar och söndagar.
Jessica Persson tar hand om fakturor, kundreskontra, påminnelser på konsultbasis.
Sandra Nicolin lägger 5-7 timmar i veckan på kansliet, telefontid, kursadministration, kölista, med
mera.
Klubbtävlingar etc.
Vi kör Blåbärshoppning och Lingondressyr på söndagar med start i januari.
Inga klubbtävlingar planerade under vårterminen, utan vi kör pay and jump och pay and ride.
Externa tävlingar, planerade tävlingar
•

1 maj – WE

•

12-13 maj – hoppning

•

6 juni – dressyr

•

25-26 augusti - dressyr

Li kallar tävlingskommittén till planeringsmöte.

__________________________________________________________________________________
Allsvenskan
Li, Sara och Leila genomförde ett upptaktsmöte inför allsvenskorna den 7 januari. Några nya
tävlingsekipage som gärna vill vara med och tävla i lag. Det som ser svårast ut att få ihop är hoppning
storhäst division IV, där vi så här långt inte har några intresserade ekipage. Denna allsvenska går dock
till hösten, så vi får avvakta och se.
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har haft årsmöte, och valt en styrelse. Leila kommer att ha en styrelsekurs med den
nyvalda Usek-styrelsen den 9 februari. Vi planerar att Usek-styrelsen och ”stora styrelsen” kan träffas
i samband med årsmötet 18 februari.
Arbetsutskott, projekt
Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för byggnation av uteboxar (isoleringsboxar och
uthyrning vid kurser etc.). Denna investering är ett av projekten det vi fått beviljat investeringsbidrag
från kommunen. Erika och Leila ingår i arbetsgruppen.
Styrelse 2018 – Leilas ”programförklaring”
Leila beskrev sin syn på verksamheten 2018, där hennes fokus kommer ligga på
•

personalen

•

hästflottan

•

att fortsätta på den inslagna vägen, och lyfta verksamheten

•

medlemsfokus – hur kan vi arbeta med att gå från kundfokus till medlemsfokus

•

att nå målen för likviditet och resultat

HLR-kurs personalen
Leila bokar in snarast. Så snart utbildningen är genomförd kan vi publicera vår händelse/krishanteringsplan på hemsidan.
Årsmötesmaterial
•

Bokslutet klart.

•

Leila jobbar med verksamhetsberättelsen.

•

Inga motioner har kommit in så här långt.

•

Valberedningen OK, det som är en utmaning att få till är revisorer.

Vi lägger tydligare på hemsidan att årsmötet är 18 februari, och hoppas på stor uppslutning.

