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§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
Joakim de Jong utsågs till justeringsperson.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från 2022-06-20 lades till handlingarna. Anmäldes att styrelsen tagit ett per
capsulam-beslut 2022-06-28 angående höjning av ridavgifter för privat- och FU-lektioner. Beslutet
lades till handlingarna.
§5 Ekonomi
Resultat- och balansrapport: Intäkterna fram till 30/6 är något högre, men resultatet något sämre
jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på ökat underhåll av anläggningen samt
generellt ökande kostnader för el, foder mm. Ytterligare utgifter kommer för underhåll av
fastigheten, men vi räknar med att underhållskostnaden ska täckas av ytterligare anläggningsbidrag
från kommunen. Vi behöver dock se över vad vi kan göra för att minska kostnaderna. REALgymnasiet har från hösten räknat upp avgifterna för sina elever baserat på det ökande kostnadsläget.
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§6 Rapporter från verksamhetsområden
Ridskolan
Terminen startade 5/8 och lektionsplaneringen är uppdaterad. Under vecka 31 och 32 är det kolloverksamhet, finansierad av kommunen. Styrelsen har uppmärksammats på att det förekommer
filmer på sociala medier med innehåll från verksamhetens lektioner och andra aktiviteter.
Medlemmar och besökande ska uppmärksammas på de riktlinjer som gäller enligt KRKs policy kring
detta. Det är viktigt att såväl styrelse, personal som USEK är enade i detta.
Hästar
Alla hästar hämtades hem på måndag 1/8. Alla hästar är i gott skick, men Dabarz ska undersökas igen
så snart som möjligt. Spot har fått bli en glad pensionär och Fame ska säljas. Ytterligare ponny
behövs.
Personal
Under sommaren har ny personal anställts. Ida Bjureus har gått på Flyinge hästsportgymnasium och
ska jobba heltid i stallet måndag-fredag. Elsa Hofvander har gått naturvetenskapligt program med
hästinriktning på Lillerud och är även ridledare. Hon ska arbeta onsdagar i stallet och söndagar med
lektioner. Maria är tillbaka 100% och återgår till sitt tidigare schema.
Usek
Familjedagen 6/8 var lyckad med käpphästtävling, ridborgarmärkestagning och loppis. Nästa projekt
är att få igång barnkalas igen. Skötarsystemet har startat. På lördag 13/8 har USEK bjudit in KULgruppen till en träff.
Anläggning
Vi har ännu inte fått återkoppling från konsulterna från Sweco eller kommunen så det är oklart vilket
extra stöd vi kan få. Lova-projektet fortsätter och vi har varit i kontakt med Flyinge för att höra deras
erfarenheter av grushagar och anläggning av dessa. Material för att iordningställa boxarna på
privatsidan väntas komma inom kort.
Två fixardagar planeras till 11 och 24 september. Förutom sedvanlig putsning och städning ska
utestallet färdigställas och in/utsläppet av skolhästar ses över. Stängsling av befintliga hagar för såväl
skolhästar som privathästar ska också rustas upp.
Privatuppstallade
Tre boxar är uppsagda, men nya hästar har kommit eller är på ingång. Privathästägarmöte den 15/8
och städdag planeras då loftet ska städas och tömmas på diverse.
Sponsorer
Inget nytt har skett under sommaren.
Tävling
Höstdressyren går av stapeln 17-18/9. Tävlingsledare är Erica Andersson och Ami Cooper.
Propositionen för CHS (30/9-2/10) är skickad och väntar på klartecken. Två children-klasser har
tillkommit. Förslag att om möjligt dela ut en liten goodiebag på tävling. Möte behövs för
tävlingsplanering 2023.
Cafeterian
Usek hade cafeterian öppen under familjedagen. Café JAG är tillbaka två dagar i veckan.
§8 Övriga frågor
Alsterdalens dag
Alsterdalens dag 27/8. Vi deltar med utställning, samt ponnyridning.
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Medlemsmöte
Ett medlemsmöte planeras till 1/9 för fyllnadsval till valberedningen, samt ta upp frågor som
medlemsengagemang och sociala medier. Det är också viktigt att informera om att varje grupp har
mindre sysslor som ska göras i samband med varje ridpass.
§9 Datum för kommande möten
Nästa styrelsemöte blir 11/9 (em/kväll), alternativt 14/9, doodle skickas ut.
§10 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Ami Cooper
Sekreterare

Inger Edfors
Ordförande

Joakim de Jong
Justeringsperson
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