Sammanfattning NFK styrelsemöte 17 september 2018
Ungdomssektionen
En informationskväll för ungdomssektionen ska anordnas för att försöka få nya medlemmar.
Distriktets ungdomssektion kan delta och hjälpa till.

Ekonomi
Resultatrapporten till och med augusti visar på en ansträngd ekonomi och med betydligt
ökade foderkostnader finns stor risk för underskott för året.
Arbetsgruppen för ekonomi och personal får i uppdrag att ta fram förslag till styrelsen på
vilka justeringar av intäkter och kostnader som kan göras.
En ansökan om 150 tkr har skickats in till kommunen samt en förfrågan till Gustavianska
Stiftelsen om amorteringsfritt år för NFK:s lån och eventuellt nytt bidrag för att möta de
ökade foderkostnaderna.

Ridskolan
Färre ridande, och några grupper har tagits bort eller slagits ihop. Antalet ridande behöver
ökas. En sponsrad skylt om att det finns möjlighet att rida på NFK ska sättas upp på långsidan
av ridhuset. Finns även ideer om reklam via FB, You-tubefilm samt kontakta Real-gymnasiet
och Prolympia.
Rutiner och regler behöver uppdateras med arbetsbeskrivningar för personalen och tydliga
rutiner för t ex avanmälningar.
Hästar - Vincent såld och Skyline (unghäst) återköpt av Holmtebo. Nu totalt 19 hästar i
lektionsverksamheten. Därutöver äger NFK ytterligare fyra hästar, varav en är Mando Diao
som ska rehabiliteras under sex veckor på grund av ryggproblem.
Konstateras att några av lektionshästarna går väldigt få lektioner (gäller även de yngre
lektionshästarna, men det är helt enligt plan).
Aktiviteter – Öppet Hus arrangeras i oktober (visa verksamheten, demo-lektion, lotteri, loppis
och käpphästshoppning mm).

Personalfrågor
Arbetsfördelning och rutiner för personalen – ekonomi- och personalgruppen får i uppdrag
att titta över detta.
Information om facklig genomgång med Kommunal.

Sommarbete 2019
Offertförfrågan på sommarbete ska skickas ut.

Medlemsaktiviteter
Uppföljning av SISU-mötet som var i sommar ska följas upp under hösten (ev under
teoriveckan).

Medlemsfest. Medlemsgruppen arbetar med frågan.

Kommunmöte
Möte med kommunen genomfört. Ingen ändrad situation för NFK:s del, positivt möte och
bra dialog. Information i NT-artikel i veckan angående planarbetet för
räddningstjänststationen innehöll felaktigheter. En kommentar till detta läggs ut på
hemsidan.

Övriga frågor
En reklamation har lämnats in med krav på återbetalning av ridavgifter från i våras då
ordinarie instruktör var sjukskriven och ersattes av vikarier. Styrelsen avslår och hänvisar till
tidigare styrelsebeslut att möjligheten att rida igen har funnits fyra veckor in på
höstterminen även för dem som inte betalat ny terminsavgift.
Krishanteringsplanen uppdaterad med nya kontaktuppgifter.

