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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-10-03 
 

Plats: (X) Bergtorp () Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 09:30. 

 

2. Närvarande 

(Närvarande = J) 

Ordförande Jeanette Odelius J 

Kassör Bo Ekenberg  

Sekreterare Sara Ekman  J  

Ledamot Weronica Öberg J 

Ledamot Jenny T Larsson  J 

Ledamot Thomas Hettman  J   

Ledamot Åsa Pelli  J 

Suppleant Liselott Odelius   

Suppleant Sara Björk  

 

Valberedning: 

Ida Sjögren Knutas   

Lilly Leete   

Emma Bozic 

Lena Centerholt   

 

Övriga närvarande på mötet: - 
 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att alla närvarande justerar protokollet efter mötet med e-legitmation, se bilaga 

1. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen enligt följande 

1. Mötets öppnande 
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2. Närvarande 

3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Arvsfonden 

6. Förstudien är på gång 

7. Information/Hemsidan 

8. Infoskyltar, ett omtag 

9. Beslutspunkter till genomförda åtgärder: Reparationer, inköp, SportAdmin, Teletjänster 

10. Hur kommande inköp skall göras (delegation) 

11. Verksamhet 

12. Personal 

13. Hästar och övriga djur 

14. Larm, kameror etc. 

15. Kommande aktiviteter och arbetsdagar 

16. Nästa möte 

17. Mötets avslutande 

 

5. Arvsfonden 

Ingenting nytt att ta upp. 

 

6. Förstudien är på gång 

Torbjörn Skarin bokar in möten med några medlemmar i styrelsen, med kommunen, ett fysiskt möte 

tillsammans med 3-4 av dom äldre ungdomarna från ungdomssektionen och även enskilda digitala 

möten med personalen för att komma vidare med förstudien för byggnation av ett ridhus.  

 

7. Information och Hemsidan 

Besluts tog att skicka ut information till alla medlemmar och tipsa om Familjemedlemskap. 

Information skickas ut kommande veckor. 

 

8. Infoskyltar, ett omtag 

Punkten flyttas till arbetsgruppen för städdagen. 



 
 

 __________________________________________________________________________________ 
 
Tälje Skog och Ungdom 2021-10-03  3 
Protokoll nr. 10-2021 

 

9. Beslutspunkter till genomförda åtgärder: 

a. Reparationer 

Beslut togs att köpa in två lass grus för att gräva bort överflödig lerjord framför spiltorna med 

traktorn och sedan lägga på vägmatta och rör. Fredag och lördag 15-16 oktober kommer grävningen 

att ske. 

Spiltorna har gjorts iordning så att hästarna står med huvudet utåt för säkerhetsskull vid våra 

ridgrupper. Plywood-skivor har köpts in för att täcka de hål som blev när krubborna togs bort för att 

kunna vända hästarna. 

b. Inköp 

Ny dator och telefon har köpts in för att de anställda ska kunna jobba digitalt och med våra sociala 

medier. 

c. SportAdmin 

Inget nytt att rapportera. Lördagsridningen och bokningen har kommit igång och fungerar bra. 

d. Teletjänster 

Internet- och teleavtalet har setts över och uppdaterats till ett billigare avtal. 

 

10. Hur kommande inköp skall göras (delegation) 

Punkten ingår i jobbet med de olika arbetsgrupperna i punkten nedan där ett förslag på 

budget/inköp skall ligga på resp. arbetsgrupp. 

 

11. Verksamhet 

Anläggningen och djuren skall inrapporteras till Jordbruksverket i oktober och jobbet är pågående. 

Diskussion om att skapa olika arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen togs upp, t.ex. en 

hästgrupp och  en grupp för löpande verksamhet finns. Dessa grupper borde ev. ha egen budget och 

tydliga mål mm. Detta jobbas vidare med och tas upp på kommande styrelsemöten. Grupperna 

rapporterar inför styrelsemötena om vad som är på gång. Ett årshjul till 2022 tas fram av 

verksamhetsgruppen och presenteras vid nästa styrelsemöte. 

En lista med olika områden att sponsra bör tas fram, som t.ex. inköp av hö och inköp av skottkärra 

etc.  

 

12. Personal 

 Ingenting nytt sedan förra mötet. 
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13. Hästar och övriga djur 

Vi har fått två äldre och fullt friska och användbara hästar skänkta till oss. Halvblodet Luxia och 

shettisen Kelly .  

 

Två hästar är skadade. Veterinären var på stallet 27/9 och konstaterade att Star har djupa blödningar 

i bakdelens muskler sen hon har blivit sparkad i hagen . Vila 4-6 veckor.  

Shadia sticksår i hasen från gren eller dyl. vila tills veterinären återkommer 8/10 .  

 

Medryttare har Betty , Kenny, Magic  och Maestro under höst- och vårterminen med möjlighet att  

även ha sommaren .  

Goa Maja – har en medryttare på prov denna termin med möjlighet att utöka som medryttarna ovan. 

Luxias  har en medryttare denna termin med ev. fortsättning. 

Medryttare innebär en kostnad 500 kr per månad (halv månad september), en heldags fodring i 

månaden och att man delar på röda dagarna. Medryttarna får varva sina medryttardagar mellan 

fredagar och söndagar . 

 

14. Larm, kameror etc. 

Beslut togs om att inte köpa något larm just nu men vi kommer jobba vidare med olika 

säkerhetsåtgärder. 

 

15. Kommande aktiviteter och arbetsdagar 

Halloween beslutades till den 30 oktober. 

Arbetsdagen beslutades till 13-14 november klockan 10:00 -14:00 och det blir två halvdagar, 

lunch/fika medtages. Weronica, Sara och Jenny tar fram förslag på jobb som skall göras och skickar 

till styrelsen. Information skickas ut i veckan om städdag och att det ska vara en vuxen per familj för 

att få tillbaka 300 kronor. 

 

16. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 10 november klockan 19:00 digitalt.  

  

17. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 12:55.  
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Bilaga 1 Digital signatur 
 

 


