Punkter från NFK styrelsemöte 22 oktober
Anläggning
Anläggningsfrågorna som lyfts på mötet är:
Förslag på att NFK bör söker upprustnings- och investeringsbidrag från kommunen för 2019 för:
belysningsstolpar, underlaget i ridhuset, igenläggning av dike samt förbättring av paddocken. Totalt
215 tkr. Nuvarande hästtransporten ska bytas ut pga att för få har det körkortstillstånd som krävs för
att köra den. Målningen av ridhuset är slutfört, en extern firma har genomfört hela arbetet. NFK
behöver hitta någon nytt företag som kan ta hand om gödsel, nuvarande får egentligen inte ta emot.

Valberedningen
Ordförande i valberedningen informerar om att valberedningen snart ska påbörja sitt arbete inför
årsmötet.

Ungdomssektionen
En informationskväll om ungdomssektionen ska anordnas för att försöka få in nya medlemmar.
Distriktets ungdomssektion bjuds in. Ungdomssektionen planerar en Halloweenövernattningsaktivitet första helgen i november. Spöken sökes!

Ridskolan
Det börjar fylla på lite i ridgrupperna efter stort tapp i början av terminen.
Lyckad aktivitet med Öppet hus, med bland annat ponny-ridningen (ett varv runt galoppbanan)
därför kommer det fortsätta söndagarna framöver kl 13-14. Drop-in aktivitet. Helgpersonal plus
ansvarig hanterar.
Planerat besök av Östergötlands Ridsportförbund och länsveterinär föregående vecka med anledning
av förnyat tillstånd för djurhållning.
Fyra anmälningar om bristande djurhållning har gjorts till länsveterinären. Samtliga avskrevs helt av
veterinären under besöket, fanns inget att anmärka på i djurhållningen på NFK.

Hästarna
Kim fungerar inte så bra i lektionsverksamheten och verkar inte trivas med uppgiften som
ridskolehäst. Han går också relativt få lektioner per vecka. Personalen föreslår en eventuell
försäljning om det går att hitta ett bra alternativ för honom.

Personalfrågor
Personalfrågor som tas upp på mötet är lönehanteringen, årets löneökningar, ärende med
fackförbundet Kommunal angående ett skadeståndskrav på NFK samt en av föreningen initierad
process med Kommunal angående nuvarande arbetsmiljö för personalen.

Ekonomi
Resultatrapporten till och med september visar på minskade ridintäkter i kombination med kraftigt
ökade foderkostnader och höga driftskostnader (elkostnaderna bland annat) vilket gör att ett
negativt resultat är att vänta. Uppstallningsintäkterna har ökat något.
En förfrågan till Gustavianska stiftelsen om amorteringsfritt år för lån är beviljat, dock inget nytt
bidrag från stiftelsen.

Kommunen har meddelat att de kommer att lämna någon form av bidrag för de ökade
foderkostnaderna, ett schablonbidrag per häst (summan inte känd ännu).
Förslag på ridavgifter för 2019 ska tas fram, så att vi delvis kan kompensera för ökade kostnader.
Balanseras mot ridavgifterna i övriga ridklubbar, så vi ändå kan vara konkurrenskraftiga.
På grund av den ansträngda ekonomin beslutar styrelsen att sälja två av föreningens unghästar:
Vienne Bleu och Viyana. Köpare är Sakarias Mårdh. Hästarna helinackorderas på NFK under vintern
och inridning ska påbörjas.

Övrigt
Sommarbete och ridläger för 2019 undersöks.

