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Närvarande: Lars Ågren, Rikard Ivarsson, Kent Jung, Bo Hellkvist, Mats Kjellén, Jan Söderkvist. 

 

- Genomgång av föregående protokoll. 

o Plugg i programmet och utskick sms – Viktigt att tävlingsbanans öppettider efterlevs 

nu när vintersäsongen står för dörren så att banarbetarna har möjlighet att sköta 

banan på bästa sätt. – Klart. 

o Roger fortsätter att arbeta med en digital lösning för nedräkningsklocka på 

stallbacken (tid till defilering och start). – Under arbete. 

o Process pågår för digitalisering av reklamskyltar på innerplan – Roger. - Under 

arbete. 

o Vagnparken på stallbacken. Förbättra möjligheten att låsa fast vagnar – har inte varit 

prioriterat men punkten står kvar – Kent. – Uppskjutet till våren. 

o De gamla duscharna på gästräckan är mycket dåliga – Punkten står kvar – Roger.  

o Investeringsplan tävlings-  och träningsbanorna – Påbörjad – Roger och Rikard. 

o Tävlingsplaneringen 2020 – Publicerad och informerad – Lars. – Klart. 

o Nedräkningsklockan på gamla startbilen på provloppsdagar har inte fungerat – Sture 

har varit ute och visat. Kanske ska be honom komma och visa igen. – Osäkert. 

o GPS-hyvling måndag och tisdag 4-5 november – Rikard. Skicka ut sms och lägg upp 

på hemsida – Lars. – Klart. 

o Bättre belysning på defileringsvolten – Roger har fått offert, väldigt dyrt. – Under 

arbete (hög prio). 

- Plan för vilka banor som saltas under vintersäsongen 2019/2020 finns. 

o Salta stallbacken inför tävlingarna fredag 29 nov då det ska bli kallt och snöa under 

natten/morgonen. 

- Träden på Dalborgs mark ska sågas ner nu i december – Tid bokad med maskin. 

- Hagarna:  

o Fortsatt utredning om man kan få bidrag för detta. 

o Arbetet med att skikta ur och lägga grus vid ingångarna pågår. 

o Vattenpölen vid vändplan/unghästbanan är åtgärdad. 

o Vattenspegeln på rakbanan är åtgärdad. 

o Det trasiga viltstängslet på unghästbanan är ännu ej åtgärdat. 

- Bo Hellkvist: 

o Förslag att flytta bort skolans spån- och höbalar utanför deras stallar för att frigöra 

parkeringsyta där under tävlingsdagar. 



o Det har kommit om mycket positivt om banornas beskaffenhet (framförallt 

tävlingsbanan). 

- Mats Kjellén: 

o Sätta upp påbudsskyltar att det är enkelriktat mellan gästräckorna (av- och 

pålastning) då det varit flera incidenter och nära olyckor. Skyltar för detta bör 

beställas snarast innan det händer en olycka. 

- Kent Jung: 

o Nytt värmeskåp för högtryckstvätt uppsatt. 

o Lampan över diskbänken vid tvättboxarna lyser nästan jämnt. Sätta upp ett relä eller 

timer där. 

- Rikard: 

o Trädfällningen på Dalborgs mark är på gång. Tid är bokad. 

o GPS-hyvlingen gick på en dag. Det finns möjlighet att göra tre GPS-hyvlingar/år i 

fortsättningen för samma pris. 

o Träden på rakbanan får tas bort enligt Länsstyrelsen (många är ruttna och kan vara 

en säkerhetsrisk). 

o Helhetsgrepp angående plantering av nya träd på stallbacken på ett strategiskt och 

bra sätt. 

o Läggs på nytt material (2,4) på rakbanan. 

o Stort behov av maskin- och tvätthall. 

 

Nästa bankommittémöte: Ej bestämt. 
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