Anteckningar från Stallmöte på Nytorp - 21 september 2016 kl. 17.00
Närvarande: Amanda Larsson, Wilma Fagerström, Natalie Friberg, Ebba Fagerhov, Elin Rokka, Johnny Lönn,
Sofie Thorsson, Lotta Hägg och Felicia Hägg, Patrik Gullberg, Katarina Brunlöf, Mikael Jönsson, Katarina Rosén
(sekreterare)



Stall och ridhus- läget just nu. För närvarande är det åtta hästar på privatsidan. Kommer en
till den 1 november. På skolsidan tio hästar för närvarande, ev 1-2 till på gång in från oktober.



Ordningsregler. Det hölls en gemensam genomgång av ordningsreglerna. Ingen uppdatering
av reglerna gjordes. Det kom upp förslag på några olika skyltar som ska fixas av
Nytorpcentrum eller Bollnäs kommun.



Ridhusregler. Ridhusreglerna gicks igenom. Några tillägg gjordes i reglerna och bifogas
protokollet här.
1. Om två instruktörer är i ridhuset samtidigt ska en vara utan headset av säkerhetsskäl.
2. Vid longering och tömkörning får man fortsätta med det om andra ryttare som kommer
in i ridhuset godkänner det, inte annars.



Kontaktuppgifter. Lista med namn och telefonnummer till hästägare samt kontaktpersoner
för uthyrning och vaktmästeri finns i bilaga till protokollet och kommer sättas upp i stallet
under vecka 39.



Foderutrymme. Inga synpunkter – fungerar bra.



Fikarummet/foderköket. Enligt mötesdeltagarna fungerar det idag bra med
fikarum/foderkök. Skolans elever städar foderutrymmet en gång i veckan samt personal från
Jeppe städar en gång i veckan.



Hagar. Katarina Brunlöf undrar om hagarna kommer fixas till innan vintern. Det finns behov
av att rätta upp hörnstolpar samt gräsröjas under trådarna mm. Micke tar upp detta med
Bollnäs kommun.



Övriga frågor. Några punkter som ska tas upp med kommunen är;
1. Vad är en grupp – hur många elever ska det vara i en grupp för att instruktören måste
boka ridhuset?
2. Finns det möjlighet till rabatt för frekventa hyresgäster?
3. Behov av röjning på hela området, runt stall och ridhus mm.
4. Hur går det med uteridbana och skrittmaskin?
5. Nya boxskyltar. De gamla är utslitna.
6. Fler sophängare önskas.
Kättingarna i spolboxen har lossnat – Micke kollar på det. Påminner om att dörren dit ska
vara stängd, extra viktigt nu när vi går mot vintern. En skottkärra till spolboxen önskas också.
Bilagor:
1. Allmänna ordningsregler
2. Kontaktlista
3. Reviderade ridhusregler
Antecknat av Katarina Rosén

