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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-04-14 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 
  Morgan Petersson 
  Jörgen Uvenfors 
  Linnea Johansson, US 

 Elsa Kroon, US suppleant 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Evy Ekdahl, Annelie Wiking, Pär Bönnestig och Annika Hultén har anmält förhinder. 
 

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

§2 Val av justerare 
Therese Wilsson 
 

§3 Genomgång av dagordning 
Eventuella övriga punkter tas det inga beslut om idag. Beslut tas på nästa möte alternativt 
via e-post styrelsemedlemmarna emellan. 
 
Utvecklingsarbete enligt SISU ska läggas till som en punkt 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vilka uppgifter vi fått med oss från förra mötet och om de var genomförda 
eller inte. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande 

- Var på Ridsportförbundets distriktsårsmöte. Korta punkter från mötet: 
o Utredning om Göteborg-Bohuslän ska slås ihop Västergötland pågår 
o Har inkluderat parakommittén i övriga kommittéer för att det ska vara integrerat 
o Marina har blivit invald i Utbildnings- och ridskolekommittén 
o Förbundet har fortbildning för ridlärare samt föreläsningar med tema. Många 

olika kurser finns att välja på. 
o Vår ridskola har tre röster (pga antalet medlemmar) jämfört med många andra 

ridskolor i Västra Götaland som endast har två röster i det stora förbundsmötet. 
Vi måste komma ihåg att använda oss av våra röster. 

- Det behövs en personlig suppleant för Marina till Skara Hästland. Marina och Alice 
undersöker om någon kan vara intresserad. 
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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 

- Rapport skickades ut i veckan. Läget är ansträngt nu, tidigare på året jämfört med 
andra år. 

- Anmälningsavgifter till ridläger har fakturerats nu och kommer in inom kort. 
- Har inte haft några större utgifter nu. Personalkostnader är den största utgiftsposten. 
- Anläggningen kostar mer än tidigare anläggning, bl.a. genom att den kräver mer 

personalresurser samt att vi nu har kommunalt vatten. Elräkningen har även blivit 
högre. 

- Eventuellt behöver vi köpa in mer foder vilket i så fall är en oplanerad extra utgift 
- Har gått igenom medlemsregistret. 
- Behövs ett särskilt möte för att sätta in oss alla i ekonomin. 

 
Arbetsgivaransvarig 

- Behöver se över personalplanering och effektivisering av personalarbetet 
- Vi behöver till hösten fundera på en eventuell höjning av ridavgiften 

 
Ridskolan 

- Underlaget i gamla ridhuset behöver ses över. Mer flis önskas och på sikt behövs 
eventuellt ett byte av underlag. Spikar som dyker upp i nederkant av sargen behöver 
åtgärdas. Bevattningssystemet behöver sättas igång, det dammar väldigt mycket nu. 

- Sofia håller i lördagslektionerna under våren 
- Antalet lektioner på lördagar kan utökas. Kan det köras dubbla pass på vardagarna 

när båda ridhusen är igång? 
 
Arbetsutskottet 

- Inte kommit igång ännu. Marina och Emma deltar från styrelsen. Marina kallar till 
möte som ska hållas en vecka innan styrelsemötet. Arbetsgrupperna ska skicka sina 
underlag till utskottet. 

 
Ungdomssektionen 

- Har ordnat ett skötarmöte där man även fick göra hästgodis, detta var populärt 
- Påskäggsjakt har genomförts med lyckat resultat 
- Lite aktiviteter under påskveckan och på långfredag anordnas äggahoppet 

tillsammans med TK 
- Ponnyridning på klassfotbollen, US hjälper till 
- Prova-på dag på ridskolan i maj, US hjälper till att leda hästar 

 
Anläggning och underhållsgruppen 

- Underlaget börjar bli bra i nya ridhuset. Behöver ta bort förbudet mot longering och 
hoppning så att underlaget prövas ordentligt. Personalen har fått i uppdrag att börja 
harva in lite mjukare underlag (2-3cm) för att få lite mer stuns. Målning av sargen 
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behövs. Tränare behöver få testa underlaget för att kunna lämna ett omdöme. 
Förslag på att även ridskolan börjar använda ridhuset för att testa underlaget. 

- Gödselhantering diskuteras. Gruppen får i uppdrag att ta fram ett klart förslag till 
nästa möte. Har pratat med ridskolecheferna om önskemål. 

- Har varit i kontakt med PNP för genomgång av bl.a. spruckna väggar och golv 
(Moholms ansvariga för golven). PNP har skrivit på totalt entreprenadansvar och det 
finns nyttjandegaranti som vi kan använda oss av.  

- Undersöker möjligheten till att byta traktor 
- Pär tar med upp med personalen om dragning av spikar i gamla ridhuset 
- Ridskolestallet och privatstallet ska tömmas, tvättas och saneras i sommar. Ridskolan 

ordnar detta innan semestern. Alice tar detta med privatstallet så att en gemensam 
tidsperiod runt midsommar för detta kan bestämmas. Dammbindningsmedel ska 
läggas på igen när stallen och övriga utrymmen är tömda. Golven har minskad 
hållbarhet efter räfflingen, de måste därför skötas extra noga. 
 

Arbetsgrupp för pararidning 
- Ingen representant på plats. 

 

§6 Övriga frågor 
- 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. Emma 
arbetar vidare med en plan, stämmer av den med ridskolan och presenterar färdigt 
förslag till styrelsen att fatta beslut om.  

- Grupp för köp och försäljning av ridskolehästar. Ridskolechefer och Marina 
samsynar sig kring frågan. 

- Medlemsenkät -  bra för att få veta vad våra medlemmar önskar att vi gör. En enkät 
kan också utgöra underlag till att hitta sponsorer. Alice och Pär ordnar med en enkät. 
Finns underlag till enkät som Marie påbörjat. 

- Arbetsdag 22 april. Vi fokuserar på arbetsuppgifter som kan utföras av våra 
medlemmar. Det ska finnas blandade uppgifter så att barn och vuxna kan känna sig 
delaktiga. Vissa önskemål på åtgärder kan gå under garanti från våra entreprenörer, 
så de uppgifterna ska inte åtgärdas under arbetsdagen. Torkrummen behöver inte 
målas. Fokus blir på att måla sargen i nya ridhuset (Morgan), röja och städa på 
övervåning och nedervåning i gamla ridhuset (cafeteria (Evy), domarrum (Pär), 
teorisal och omklädningsrum samt korridor (Emma), åtgärder i gäststallet samt övrigt 
betongarbete och snickeri (Tess och Jörgen). Alice har övergripande ansvar samt 
köper in det som behövs. 
 

§7 Nästa möte 
 
5 maj kl 17, därefter 2 juni kl 17 
 

§8 Reflektionsrunda 

- Hann vi inte med 
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§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Therese Wilsson 


