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Sammanfattning styrelsemöte 2-2018 Ridklubben Norrtälje Ryttare 15 mars 2018
Genomgång av likviditeten
Likviditetsplanen gicks igenom.
Utbetalningar något lägre än förväntat (15% under), och inbetalningar något lägre än förväntat (10%
under). Konstaterades att likviditeten i sig är god just nu.
Beviljade bidrag
47 000 kronor Idrottslyftet för Framtidens verksamhet/Fortsätt bredda. Aktiviteterna som beviljats
bidrag är påbörjade.
Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkringsärendet efter viruset i december är avslutat, och vi har fått en utbetalning.
Traktorn
Traktorn behöver service. Detta ligger i budget.
Ridläger
Vi gör några förändringar i ridlägerplanen, då intresset är väldigt ojämnt mellan datum och typer av
läger (dagläger, familjeläger och övernattningsläger).
En sommar för alla har beslutat att de gärna vill köra i år igen!
Uppsittningar
255 uppsittningar denna vecka (vecka 11).
Friskvårdsbidraget
Äntligen är ridning godkänt som friskvård.
Hästar
Kåre utlånad på foder under mars, går med på ett antal lektioner i veckan.
Personal
Marita slutar 25 mars. Elettra tar lektionerna på fredagar och Leila tar de två grupper som är på
söndagsförmiddagar. Aktiviteter på söndagar fördelas ut på befintlig personal tillsvidare.
Rekrytering inför hösten behöver påbörjas, så snart plan för hösten är klar.
Vikarier Leilas lektioner under vecka 12.
Skyddsrond
Skyddsronden pågår - Sandra Nicolin (personalens representant), Erika och Leila har träffats vid två
tillfällen, och ytterligare ett tillfälle behövs. Vi använder en checklista från Konsumentverket, och går
igenom både fysisk och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
Administrationssystem ridskola
Diskuterades olika administrationssystem för ridskola som finns (Hippocrates, Xenophon med flera).
Styrelsen tillsätter arbetsgrupp för att titta vidare.
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Pay and ride:
Första tillfället 1 april har 20 anmälda starter hittills. Nonne Buchborn dömer.
Pay and jump:
Planerade 6 maj, 27 maj och 10 juni.
WE 1 maj
Anmälan öppnar 21 mars. Vi har satt max 40 starter.
Allsvenskan/lag
Vi har fått avanmäla division 2 dressyr storhäst, på grund av för få deltagare.
Från 25 februari tid i ridhuset för lag-/tävlingsekipagen söndagar 17.30.
Lagträffar och lagträningar är inplanerade.
Ungdomssektionen
Styrelsen diskuterade hur föreningen praktiskt ska arbeta med ungdomssektionens ekonomi och
bankkonto. Behöver vi ett eget organisationsnummer för ungdomssektionen?
Förslag att ungdomssektionen tar kontakt med ungdomssektioner på andra klubbar för att ta reda på
hur de hanterar ekonomin.
Byggnation av uteboxar
Erika och Leila sitter i utskottet. Beslut om investeringen tas vid mötet i april när vi ytterligare har sett
hur ekonomin utvecklar sig.
HLR-kurs personalen
Personalen har nu genomgått HLR-utbildningen.
GDPR
Arbetet med GDPR fortsätter. Vi behöver ta fram rutiner för gallring av data, samt för hur vi hanterar
kurskallelser, startlistor med mera. Vi behöver också se över samtyckeshantering för
medlemsuppgifter. Utöver detta behöver vi också lista vilka leverantörer vi har där biträdesavtal kan
behövas.
Styrelsens medlemmar signerade samtycke för hantering av personuppgifter relaterade till uppdraget
som förtroendevald i föreningen.

