
Protokoll från styrelsemöte Lördag den 26 februari 2005 
Tid: 14 – 15.30 ca 
Plats: stugan vid stallet. 
 
Närvarande: Lisa Åkerlund, Jennifer Hedlund, Liselotte Persson, Lisa Johanson, Carina Viklund, 
Charina Wentling, Viveca Palo, Anna – Karin Sandberg, Jessika Hedlund, Sofia Eriksson, Hanna  
Eriksson och Therese Landmark. 
 
 
Dagordning: 
 

• Vårkurser i hoppning och dressyr – utvärdering i april – maj 
• Ponnypromenaderna har börjat idag 26/2 …. 
• Björsbydagen den 18 juni 2005 
• Globen Horse show i november – förslag om föreningsresa ….. 
• Ansvarsområden i styrelsen 
• Medlemsavgifter 
• Stall Balansdagen 22 maj – fastställande av datum för ett planeringsmöte 
     inför detta arrangemang ….. 
• Säkerhetsvästar levereras snart till stallet 
• Ungdomssektionen har sin första planeringsträff lördag 5/3 kl: 11 
• Medlemstidningen 
• Distriksårsmötet 19 mars kl: 12, Scandic Hotell, Luleå 
• Nästa möte blir ett planeringsmöte för Stall Balansdagen samt utvärdering 
     av handslagsprojektet vårterminen 2005. Fastställande av datum 
• Styrelsemiddag 12/3 kl 18.30 

 
Vårkurser i hoppning och dressyr har kommit igång (handslagspengar subventionerar 
kursen.) Anmälningstiden har gått ut. Kurs för de som erlagt medlemsavgift i 
Ridsällskapet Balans. Hoppklassen 13/3 ändrad tid till kl: 11. Gruppen kl:12 
behåller sin tid. Dokumentation i bild och text till RF. Redovisning av projektet i april. 
Schema med datum och tider har skickats ut till kursdeltagarna. 
 
Ponnypromenaderna har startat idag. Få deltagare men positivt gensvar – de bokade 
upp sig för fler gånger direkt. Vi tror på ökat intresse vid kommande tillfällen.Vi har 
annonserat om ponnypromenaderna i Annonstidningen. Flygblad och eventuell 
annonsering i Evenemangstips framöver. 
 
Björsbydagen den 18 juni. Ett samarrangemang av Björsbyns föreningar med Björsby 
Intresseförening som initiativtagare. Marknadsplats vid byagården där föreningar har 
möjlighet att ha försäljningsstånd/bord. Kringaktiviteter som föreningarna gemensamt 
planerar. Ridsällskapet/Stall Balans ställer upp med ponnyridning på marknadsområdet. 
Andra aktiviteter som planeras: laserskytte, boule, stafett i löpning med lag från de olika 
föreningarna. Ridsällskapet planerar försäljning av t. ex bakverk, loppisbord m.m. 
Medlemmar kan gärna komma med idéer förslag på vad vi kan sälja. 
Intäkterna planerar vi skall gå till subvention av planerad resa till Globen Horse Show. 
Möte i byagården den 9 mars kl: 19 för fortsatt planering av Björsbydagen. 
 
 



 
 
Globen Horse Show. Förslag om gemensam resa kom upp på mötet. Anslag med 
intresseanmälan sätts upp i stallet av Carina Viklund. 
 
Ansvarsområden i styrelsen. Vi diskuterade om att fördela olika ansvarsposter inom 
styrelsen. Det här kom vi fram till; 
 
Administration: alla former av bidragsansökningar, medlemsavgifter, posthantering 
och utskick till övriga om kallelser till möten och kurser: Lisa Åkerlund och Charina 
Wentling. 
 
Trafiksäkerhet: Fortsätta följa upp arbetet om trafiksäkerheten i Björsbyn. Länk till 
övriga föreningar i Björsbyn t. ex Björsby Intresseförening: Viveca Palo och Carina 
Viklund. 
 
Första hjälpen och säkerhet: Ansvara för att en handlingsplan upprättas på Stall 
Balans vid olycksfall och brand. Se till att hjälpmedel och material underhålls och finns 
tillgängliga med tydlig information/anslag i stallet. Planera för utbildning och praktiska 
övningstillfällen för medlemmarna: Charina Wentling och Veronica Gustavsson. 
 
Ungdomsansvariga: Ansvara för att anslag kommer upp om möten och aktiviteter 
för ungdomssektionen. Hålla i och planera aktiviteter och att själv finnas på plats vid 
aktivitetstillfällen: Jessika Hedlund och Sofia Eriksson. 
 
Utbildningsansvarig: hålla i och planera framtida kurser och studiecirklar för 
Ridsällskapet Balans. Länk till SISU och Norrbottens Ridsportförbund. Beredd att delta 
i kurser i detta område som Norrbottens Ridsportförbund/SISU anordnar:                  
Carina Viklund och övriga i styrelsen vid kurser som genomförs av Ridsällskapet 
Balans. 
 
Medlemstidningen: huvudansvarig Lisa Åkerlund. Alla medlemmar och 
styrelsemedlemmar ansvarar för tidningens utformning. Kontaktperson är Lisa om du 
vill bidra till tidningens innehåll. 
 
Reklam – Annonsering – Lotteri : gemensamt ansvar inom styrelsen. 
 
Övriga gemensamma ansvarsområden för styrelse och medlemmar: 
Att hitta sponsorer till tävlingar. 
Att hjälpa till vid tävlingar och kringarrangemang. 
 
Medlemsavgifter: 21 medlemmar har inte betalat sin medlemsavgift. Påminnelse 
skickas ut. 
 
 
 
 
 
 



 
7 st säkerhetsvästar i olika storlekar levereras inom kort till stallet. Tydlig 
märkning – på vilket sätt så att de inte klassas som ”reklampelare” på tävlingar? 
Vi funderar vidare på detta…. 
 
Ungdomssektionen har sin första träff inför Medlemsfesten och ev. påskpyssel. 
De får planera träffarnas innehåll nu på lördag den 5/3 kl: 11. 
 
Medlemstidningen: Manusstopp den 29/5. Omröstningstävlig om tidningens 
omslagshäst och novelltävling anslås längre fram (april). 
 
Distriktsårsmöte Norrbottens Ridsportförbund den 19 mars kl 12, Scandic Hotell, 
Luleå: vi skickar 2 representanter från styrelsen. 
 
Fastställande av datum för planeringsmöte/styrelsemöte om Stall 
Balansdagen/Utvärdering av handslagsprojektet; Söndag 8/5 kl: 15.30 – 17.30. 
 
Styrelsemiddag den 12 mars kl: 18.30. Carina Viklund bokar bord på Waldorf. 
 
 
Mötet avslutas 
 
 
Protokoll skrivet av: 
 
Carina Viklund, sekreterare Ridsällskapet Balans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


