
 

 
Protokoll från Styrelsemöte 2021-02-11 
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 Kallande/Närvarande: Hans Krook, Liselott Blennö, Thomas 
Norden, Linda Ljung, Daniel Gustavsson, Marie-Louise Fyhr, 
Annelie Carlsson, Sarianne Segersten, Sofia Johansson, Hanna 
Ahnlund, Gunilla Melin 
 

Ämne: Styrelsemöte Plats: Söderköpings ryttarsällskap, Alboga Datum: 2021-02-11 

Mötespunkt  Beslut  Ansvarig 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Krook öppnar mötet och 
Liselott Blennö är sekreterare. Justerare är 
ordförande Hans Krook 

Protokoll ska finnas 
styrelsen tillhanda 
senast 10 dagar innan 
nästa styrelsemöte 

Liselott   

§2. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes  

§3. Föregående protokoll 
Nytt möte med Coster bör bokas. 
Överklagan av skyltar på E22 är inskickad. 

 
 
 

 
 
 

§4. Ungdomsstyrelsen 
Inte närvarande 
Årsmöte 27/2-digitalt. Sarianne, blivande 
ordförande kommer vara live 

Styrelsen tackar för 
informationen.  

 

§5. Inbjuden sektion:  
Vår ambition är att bjuda in alla medlemmar i 
respektive sektion  
Ridskolan - 
I helgen är det dressyr-kickoff. 
Hopp-kickoff har varit 
 
Alpackorna kommer så småningom. 
Personalen har gått kurs. 
 
Brandsläckare är utbytt. 
 
Fakturor för vårterminen är utskickad.  

  



 

 

  

 
   

   

  

 Kallande/Närvarande: Hans Krook, Liselott Blennö, Thomas 
Norden, Linda Ljung, Daniel Gustavsson, Marie-Louise Fyhr, 
Annelie Carlsson, Sarianne Segersten, Sofia Johansson, Hanna 
Ahnlund, Gunilla Melin 
 

Ämne: Styrelsemöte Plats: Söderköpings ryttarsällskap, Alboga Datum: 2021-02-11 

Ridgrupperna är fulla och ridskolan klarar av 
att hålla avstånd tack vare våra mindre 
grupper och restriktioner.  
Ny grupp startar på fredagar. 
Planerar sommaren: ridläger, uthyrning och 
semestrar.  
 
Nu är vi 350 medlemmar 

§6. Ekonomi  
Ridavgiftsintäkterna har ökat.  
Resultat och balansrapport ser bra ut. Vi har 
dock inte investerat i mycket detta år.  
Vi kommer behöva köpa in foder. 

 
 
 

 
 

§7. Övriga frågor 
Årsmöte: vi kommer ha årsmöte 13 mars 
kl.16.00. Marie Land kommer vara vår 
ordförande. Hans Krook, M-L Fyhr, Thomas 
Nordén och Liselott Blennö kommer vara på 
plats.  
Viktigt att gå ut med digitala riktlinjer inför 
mötet. Får tillbaka licensavgift vid 
deltagande. 
Vi kommer senare ha möte när vi 
uppmärksammar km, årets dressyr osv. 
 
Konstituerande årsmöte med efterföljande 
styrelsemöte äger rum onsdagen den 17/3 
kl.19.00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liselott 
 
 
 
 
 
 
 

§8. Nästa möte 17/3 kl 19.00   


