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Sammanfattning styrelsemöte 2-2022 Ridklubben Norrtälje Ryttare 220314 

Ekonomi 

Vi ligger bra till mot budget, och likviditet enligt plan. 

Verksamheten 

I princip fullt i samtliga grupper. 

Personal 

Personalen är fantastisk och ställer upp för varandra. Just nu planeras bemanningen för 

sommaren och ridläger för att kunna bevilja semestrar. 

Hästar 

En Connemara D-ponny, Silver Boy, nio år gammal ny häst till ridklubben. Bosse såld. 

Anläggningen 

Skjutdörrar har installerats, men det är lite arbete kvar. Även målning är kvar. 

Vi ska installera säkerhetsbelysning som slår till om strömmen går i ridhus och stall. 

Brandövning har genomförts på anläggningen av Norrtälje räddningstjänst. De har fyra 

arbetslag, och samtliga ska genomföra övningar som leda hästar och utrymning av hästar i 

rökfyllt stall. 

Tävling 

Hindermaterial har inventerats.  

Kallelse till funktionärsträff ligger ute.  

Digital utbildning i Equipe kommer äga rum och flera personer har anmälts. 

För Ponny div 3 kommer Lotta hålla i upptaktsträff. Martina agerar lagledare.  

Klubbtävling Vigelsjö Cup drar igång den 10 april.  

Ungdomssektionen 

Nästa tillfälle att träffa ungdomarna och föra dialog om bl.a. Kaffespiltan planeras under 

kommande vecka. 

Klubbens ungdomar har bjudits in till Bro, lördagstävlingar och det är tillräckligt att meddela 

vilken dag vi vill komma. Det blir rundvandring, titta på galoppbanan, prova elektriska 

hästen.  

Vision och engagemang 

Förslag till styrelsedag att ses för att ta arbetet vidare söndagen den 3 april. Titta framåt och 

tänka var är vi om fem år. Det är sammankopplat med vilken identitet vill ha. I arbetet ingår 

att besöka Lurbo.  

Fotopolicy 

Fortsatt diskussion av fotopolicy. Avstämning har skett med personalen, de har fått besvara en 

kort enkät. Diskussionen har fortsatt om vi ska ha tillåta foto men inte film, enbart tillåta 

foto/film vid tävling men ej vid abonnemangsridning, samt frågan om eget bruk kontra sociala 

medier samt arbetsmiljöhänsyn. Ordförande tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte och 

beslut fattas då. 


