Sammanfattning NFK styrelsemöte 13 augusti 2018
Anläggningen
Under sommaren har bland annat har sadelkammaren gjorts i ordning, ett nytt staket av gamla
infångare är uppsatt och gammalt material har rensats ut och körts till skroten.
Fasadrenoveringen ska börja inom kort, gaveln först och därefter långsidan. Det trä som är
dåligt byts ut samt ommålning.

Ungdomssektionen
US kommer ha ett uppstartsmöte med Distriktets ungdomssektion under hösten.

Ekonomifrågor
Påminnelsefakturor utskickade till dem som inte betalat anmälningsavgiften för hösten. Sista
augusti är sista betalningsdag för del två av höstfakturan.
En likviditetsplan ska tas fram för att förbättra likviditeten under sommar och årsskifte.
Lönehanteringen behöver ses över, eftersom det är för få som kan köra löner, vilket blir
sårbart vid t ex sjukskrivning. Det ska undersökas om löne- och eventuellt ekonomihateringen
kan köpas via Östergötlands idrottsförbund, det finns flera ridskolor som köper tjänster via
dem.

Ridskolan
Foderkostnader. Torrsommaren har gjort att det är svårt att få tag i foder och priserna har
höjts kraftigt. Ordinarie grovfoderleverantör kan leverera så att det räcker till januari cirka om
stallet är fullt. Det krävs ytterligare hö för att klara vintern och NFK har hittat en leverantör
som har balar till försäljning. Även halm får köpas in för att dryga ut fordringen. Vi får dock
räkna med betydligt ökade foderkostnader det här året.
NFK frågar övriga ridklubbar i ridklubballiansen i östra Östergötland om det finns intresse att
gå samman för att påverka kommunen att bidra ekonomiskt med anledning av
fodersituationen.
Hästplanering
Vincent såld till Jennifer Carlegrim.
Mando Diao ska till veterinär för ryggröntgen.
Föreningen har några lektionshästar som enligt verksamhetschefen går väldigt få lektioner,
och har därmed kostnader för dem men inte några intäkter. Totala antalet uppsittningar per
vecka har minskat vilket gör att hästantalet behöver anpassas. Förslag på att Galeja, Munktell
samt Galileo (unghäst) läggs ut till försäljning. En prisvärdering ska göras först.
Det har även kommit in bud på tre andra av klubbens hästar, men samtliga bedöms i dagsläget
behövas i verksamheten nu eller fortsatt stå på tillväxt.
Lektionsverksamheten

Minskat antal uppsittningar per vecka vid terminsstarten vilket vi behöver arbeta intensivt för att
öka. Bland annat vill verksamhetschefen öka antalet yngre barn. Små ponnys (A- eller B-ponny)
behövs för detta om det går att få tag i till rimligt pris.
Även privatuppstallningen bör ökas. Privat-sadelkammaren i stora stallet behöver rustas upp
enligt verksamhetschefen, om vi ska kunna attrahera fler privathästar.
NFK ska ansluta sig till någon eller några av de större friskvårdsportalerna.
För hopplektionerna på fredagar föreslås att ta in en extern tränare, men viktigt att kostnaderna
inte överstiger intäkterna.

Personalfrågor
Under punkten behandlas sjukskrivningar och arbetstider för personalen.

Sofia Martinsson, som varit tjänstledig har sagt upp sig. Ellen har fortsatt vikariat fram till
årsskiftet.
Ekonomi- och personalgruppen ska titta igenom arbetsbeskrivningar för personalen samt
arbetsordning och funktionsbeskrivningar.

Tävlingar
Connemarameetinget var lyckat. Nettoförtjänst för NFK på ca 30 tkr.

Styrelsens kommande möten:



17/9, 22/10, 19/11, 8/12, 14/1, 13/2,
27/2 årsmöte kl 18.00

Övrigt
Sommarbetet 2019 – ekonomi och personalgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut
för styrelsen.
Kommunmöten För möten med kommun utses Sakarias Mårdh, Frida Thorell och Jessica Sjöqvist
som NFK:s representanter.

