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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-03-03 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande 
 Emma Andersson 
 Alice Thorvald 
 Morgan Petersson 
 Annelie Wiking 
 Evy Ekdahl 

Jörgen Uvenfors 
 Therese Wilsson, suppleant 
 
Pär Bönnestig och Annika Hultén, suppleant har anmält förhinder.  
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. Konstaterades att mötet var beslutsmässigt. 
 

§2 Val av justerare 
Alice Thorvald 
 

§3 Genomgång av dagordning 
Eventuella övriga punkter tas det inga beslut om idag. Beslut tas på nästa möte alternativt 
via e-post styrelsemedlemmarna emellan. 
 
Ridskolan ska läggs till som en egen punkt under §5. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Inga justeringar gjordes och protokollet godkändes. Jörgen meddelar att han tackar ja till att 
vara med i ”Anläggning och underhålls”-gruppen samt att vara sammankallande för 
densamma. Evy och Anneli bildar grupp för pararidning. De önskar stöd i detta arbetet. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande 

- Möte med tävlingskommittén (TK) – det finns inga krav från styrelsen att de ska 
ordna med tävlingar, men det har i förra styrelsen tagits fram förslag på tävlingar 
under året 2019 (ffa klubbtävlingar). TK meddelar att SoRF har ett hästlag och ett 
ponnylag som vill tävla i hoppning i Gota Cup (klubben står för anmälningsavgiften 
för lagen, inte de enskilda anmälningskostnaderna). TK planerar för ett KM utomhus 
som avslutning på vårterminen samt ett KM inomhus som avslutning på 
höstterminen. Det ska anordnas KM både för dressyr och hoppning. TK tar kontakt 
med ungdomssektionen (US) för att planera en ”Ägg-hoppning” på långfredagen. Det 
finns även planer för en pay and ride i maj. Vidare planerar TK för en arbetsdag den 
23 mars 2019. De önskar hjälp med att lägga ut information om detta på hemsida och 
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sociala medier. Under arbetsdagen planerar de för att gå igenom och rensa/städa 
sekretariatet samt gå igenom och bygga upp våra tävlingshinder, fota dem, döpa dem 
och sedan lägga in information i pärm och digitalt.  

- Vi planerar för att under 2019 ha en mindre tävling för att uppfylla kriterierna för att 
kunna utfärda tävlingslicenser. 

- Marina sitter med i en kommitté i ridsportförbundet som hanterar bemötandefrågor. 
- Det brukar vara arbetsdag på våren. Beslutas att även ha det i år, dvs 22 april. 

 
Sekreterare 

- Genomgång av inkomna mail. Svar på mail skickas som kopia till Marina. I övrigt 
vidarebefordras mail till lämplig person inom styrelsen och/eller personalen på 
ridskolan. 

 
Ekonomiansvarig 

- Rapporter kommer i veckan. Läget är OK nu. Vi behöver dock vidta åtgärder nu för att 
säkra upp för de månader som är mer kärva. 

- Checkkrediten är nu OK men möte ska hållas med banken på torsdag för att 
eventuellt kunna öka checkkrediten. Detta för att kunna täcka utgifterna även de 
månader då det inte är så stora inkomster. Verksamheten kostar ca 150 000:- per 
månad. 

- Verksamhetsplan (VP) ska tillsammans med resultat för ekonomi samt bevis för 
försäkring av hus och byggnader skickas in till kommunen för att de ska betala ränta 
och amorteringar på bygglånet.  

- Verksamheten amorterar kraftigt (ca 8 000:- i månaden) för lån på ridskolehästar 
som vi inte har kvar. När det lånet är avbetalat och klart har vi goda förutsättningar 
för att bygga upp ett hästkonto.  

- Vi lever på inkomster från ridskolan, inackorderingar, ridhuskort samt externa 
aktiviteter såsom uthyrning av ridhus, träningar osv. Det är stora problem med nya 
ridhuset och vi måste komma igång med de externa verksamheter som stoppas pga 
problemen med nya ridhuset.  

- Skara Hästland bidrar med sponsring på 100 000:- dels till ljudanläggning som ska 
fungera över hela anläggning samt dels till gödselhantering på allmän plats (tex 
gäststall). 

- Sponsorskyltar ger bra inkomst. Försäljning av varor i olika former ger också bra 
inkomst. Vi bör sammanställa vilka olika företag som vi kan tjäna pengar från genom 
att bidra på olika sätt, tex Bingolotto, pant, fika, ATG, gräsroten genom svenska spel, 
Ullmax osv. Beslut: Alice ordnar sammanställningen. 

- Julas ägare såg i tidningen att vi sökte saker – de skänkte då ett presentkort på 10 
000:- för att handla för på Jula. 

 
Arbetsgivaransvarig 

- Marina frågar om Evy kan hjälpa Pär med det arbetet. Evy funderar på frågan.  
 

Ridskolan 
- Det nya stallet innebär att bl.a. att alla ytor och avstånd är större, men verksamheten 

har inte utökats med tex fler hästar och personal. Detta blir en obalans och innebär 
en större arbetsbörda. Anläggningen har ritats med mer funktioner, vilka inte finns 
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på plats. Tex behövs en sopmaskin och gödselhantering måste ske på ett lättare sätt. 
Anläggningen kräver nu mer arbetstimmar som ska betalas. Men vi har inte mer 
pengar att använda till arbete. Vi kan inte fortsätta ha övertid och arbetar mycket 
med uppföljning. Avvikelse från arbetstiden rapporteras nu istället för närvaro. 

- Ansvarsfördelningen har varit ojämn. Rutiner ska tas fram. 
- Viktigt att vi inte missar byte av förslitningssaker tillhörande bygget som vi ansvarar 

för. Detta viktigt inför slutbesiktning om 1,5år. 
- Hästarna har i dagsläget kapacitet för att ta emot ytterligare ca 20 elever. Moonis ska 

säljas.  
- Förslag är att starta upp en eller ett par grupper med privatryttare. Då slits det inte 

på ridskolans hästar. 
- 25 maj planerar ridskolan att ha familjedag. 
 

Arbetsutskottet 
- Inte kommit igång ännu. Marina, Pär och Emma deltar från styrelsen. Marina kallar 

till möte. 
 
Ungdomssektionen 

- Vi har fortfarande inte fått kontaktuppgifter till US ordinarie representant eller 
suppleant. Marina ser till att vi får in dessa uppgifter. 

 
Anläggning och underhållsgruppen 

- Marina, Alice och Anna går igenom status och förväntningar med Morgan och Jörgen. 
Arbetsdagar ordnas av gruppen. 

 
Arbetsgrupp för pararidning 

- Förväntas att vi har denna typ av verksamhet. Evy och Anneli kan tänka sig att vara 
ansvariga för detta. De börjar med att spåna idéer. Det behöver inte bara gälla 
ridning, utan även att bara att få umgås i stallet med häst. Allmänna arvsfonden är 
bra att få kontakt med och se vad de kan bidra med och vilka pengar man kan söka. 
Även kontakt med funktionsverksamhet inom Skaraborg för att få idéer. Grupper 
dagtid ons-fre är dagar som kan passa till detta. Personalen kan användas till viss del. 
Utbildning för personalen inom pararidning är önskvärt. 

 

§6 Övriga frågor 
- Information om nya hästföreskrifter och ny djurskyddslag. Nya hästföreskrifter 

började gälla 1 mars 2019. 
- Rutiner kring smittskydd och besöksregler. Viktigt att vi tar fram detta så att vi vet 

vad som gäller kring isolering, hygienrutiner, stängning av anläggning osv. När ska 
olika beslut fattas och av vem? Gäststallet blir isoleringsstall. Det stallet är enklast att 
sanera. Vi har inga hagar som uppfyller rekommendationerna för isolering. 
Ridskolechef och Emma arbetar vidare med en plan.  

- Medlemsenkät - skjuts på till nästa möte. 
- Kontaktperson styrelsen och tävlingskommittén samt inackorderingar. Marina ordnar 

med kontaktperson till TK. Vad gäller inackordering så är det ridskolechef som ska 
vara kontaktperson. Inackorderingarna får gärna ha en representant som har kontakt 
med ridskolechefen. 
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§7 Nästa möte 
 
14 april kl 17  
 
Möten för resten av våren planeras till: 
5 maj kl 17 
2 juni kl 17 
 

§8 Reflektionsrunda 
- Ridskolans barngrupper utför inte sina arbetsuppgifter efter avslutat ridpass. Detta 

ska vara ett lärande och det är viktigt att de påminns om vilken uppgift de är 
tilldelade. 

- Alice är sponsoransvarig. Annika har även arbetat mycket med detta. 
- Förslag att använda ett företag som sköter hela processen gällande klubbkläder. 

Finns färdiga koncept. Klubben behöver sälja saker, behöver göra en 
kommuniceringsplan kring detta och hur vi vill driva detta framåt. 

- Önskvärt att vi dokumenterar mycket. Det ska vara lätt att ta över efter 
arbetsuppgifter efter varandra. 

- Jörgen önskar ta del av dokumentation av bygget, gärna i bilder, om hur allt såg ut 
innan bygget, under tiden och nu. 

 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Alice Thorvald 


