
Anteckningar förda vid styrelsemöte nr 2  2017-04-04 i Veberöd  

Närvarande: Björn Malmberg (BM),  Rein Kuningas (RK),  Jaana Alvesparr (JA), Martin Persson (MP), 

Ann-Christine Halpin (ACH), Roger Hansson (RH), Mimmi Jarl (MJ) och Pia Göransson (PG)  

1. Ordförande Björn Malmberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

JA valdes till mötets sekreterare. 

 

2. Konstituerande möte 

Ordförande: Björn Malmberg 

Vice Ordförande: Rein KuningasS 

Kassör: Ann-Christine Halpin 

Sekreterare: Jaana Alvesparr 

Ordinarie: Martin Persson och Mimmi Jarl 

Suppleanter: Roger Hansson och Pia Göransson 

 

3. Ekonomin 

Budget för 2017 diskuterades och ACH redogjorde för dagsläget. Tätare uppföljning av 

ekonomin ska ske. ACH skickar rapporter till BM inför kommande styrelsemöte. Frågor 

gällande kvittohantering besvaras av BM. Vid BMs frånvaro ska två i styrelsen tillfrågas. Om 

fakturering sker på annat sätt än via mail ska en serviceavgift på 50 kr läggas på fakturan.  

Tre proffstränare har i dag boxavtal med föreningen. 

ACH fakturerar boxhyra för Ponnygaloppen 19/3 2017, 100 kr plus moms/box. 

Årets resultat bör enligt budget bli +30 000 kr 

Styrelsen har besluta att Ann- Christine Halpin xxxxxx-xx och Björn Malmberg xxxxxx-xx är 

firmatecknare var för sig och har genom detta protokoll fullmakt att genomföra föreningens 

bankaffärer. 

 

4. Beslutsvägar 

Styrelsen fattar alla beslut dvs inga ”personliga” beslut accepteras längre.  

 

5. Uppstallning 

För att utnyttja vårt stall måste man vara medlem (200 kr) i SATF och betala stallavgiften 

(1300 kr plus moms). Vid från SG utannonserade startboxträningar kan medlemmar i SATF 

som inte betalat stallavgiften hyra en box för 100 kr plus moms. Förfrågan och anmälan ska 

göras till RK som vidarebefodrar till ACH för fakturering. 

 

6. Fördelning av styrelsens arbete: 

Björn Malmberg, Mailmottagare, administratör hemsida och Facebook 

Jaana Alvesparr, sekreterare, medlemsutskick skrivelser 

Rein Kuningas, Stall 

Martin Persson, Spån 

Mimmi Jarl, administratör Facebook 

 

 



7. Av årsmötet hänskjuten motion angående Ponnygalopp  

För att utnyttja vårt stall och lokaler på måndagskvällarna ska tränaren vara licensierad i SG 

samt ponnyn vara vaccinerad enligt RG samt registrerad i SG. 

JA skickar info till Cecilia Gråberg 

 

8. Strategi för att nå fler medlemmar 

Utskick om föreningens mål, fördelar och aktiviteter ska skickas ut per mail till samtliga 

amatörtränare i skåne. JA ber SG om hjälp med mailadresser. 

 

9. Övriga frågor 

Spån förrådet ska vara låst. RK köper ett nytt lås. 

Taket måste höjas. RK pratar med Sven, anläggningsansvarig Jägersro och MJ frågar extern 

byggare om prisuppgift för ombyggnad. 

 

Stallet, städningen fungerar inte och info ska skickas ut till medlemmarna. 

I dag städas stallet före och efter tävling (samt på fredagar?, ACH kollar vår uppgörelse med 

Mario.) 

Boxväggarnas krokar placerade under de öppningsbara gallerna utgör en risk för hästarna 

och RK kommer att flytta dessa. 

Torkrummets elkontakt måste lagas. RK kontaktar Jägersro. 

Toalettens ljuskontakt glappar. RK kontaktar Jägersro. 

Barnvagn samt fodertunna ska slängas. 

Träningsrummets element går inte att justera RK kontrollerar, BM kontaktar SFK ang 

strömmen. 

RK anskaffar och sätter upp en anslagstavla där banornas träningstider ska anslås samt lista 

över betalda stallavgifter och styrelsens uppgifter. 

BM gör anslag om att dörren ut mot uppvärmningsområdet inte ska användas 

måndagskvällar pga ”Fredrikträningen”. 

 

Tävlingskommittén, RK är utsedd av styrelsen att representera föreningen vid deras möten. 

Ett telefonmöte har avhållts och ett fysiskt på BRO ska ske 14/5 2017. SG står för RKs 

resekostnader.  

 

Propositionskommittén, Tommy Nilsson är utsedd av styrelsen att representera SATF vid 

deras möten 

 

10. Nästa möte är planerat till 1 Juni i hästägarrummet, Jägersro. 

 

  

Sekreterare Jaana Alvesparr 
Justerat av  Martin Persson 2017-04-06 

(Protokoll med underskrifter finns i orginal) 


