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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-05-05 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
  Jörgen Uvenfors 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Annelie Wiking, Pär Bönnestig, Morgan Petersson, Linnea Johansson, US, Elsa Kroon, US 
suppleant 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. 
 

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

- Ingen personlig suppleant för Marina till Skara Hästland har hittats ännu. 
- Frågan gällande gödselhantering är inte klar i dagsläget. 
- Privatstallet har bestämt en gemensam tidpunkt för tvätt av stallet. 
- Rutin kring smittskydd och besöksregler är inte klart ännu. Målet är att vara klara till 

höstterminen startar. 
- Medlemsenkäten är inte klar ännu. 

 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Har deltagit på ett möte med distriktets utbildningskommitté 
- Vägföreningen har årsmöte, Jörgen tillfrågas att följa med. M-skyltar behöver köpas 

in och sättas upp. 
- Beslut tagna av ordförande sedan förra mötet: 

• Beslut om att det kostar 25:- att rida i nya ridhuset under maj månad. Gäller 
både medlemmar och icke medlemmar. 

• Beslut om att godkänna förfrågan från Anki Bragd om att ordna regelbunden 
dressyrträning. 
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- Information från TK – våra GOTA-lag är ute och tävlar nu. TK vill fortsätta 
samarrangera aktiviteter med UK. Förslag är KM och pay and jump. 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget särskilt att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Problem med lönehanteringsprogrammet 
- Vad ska rapporteras på våra möten? – Alice tar fram förslag på mall till nästa möte. 

Tar även fram underlag för tertialuppföljningar. 
- Behövs ett särskilt möte för att sätta in oss alla i ekonomin. Beslut: Vi har temamöten 

gällande ekonomin. Vi har dem i samband med tertialavstämningar. Första 
temamötet blir nästa möte den 2 juni 2019. 

- Tight på ekonomisidan, använt 25 000:- på checkkrediten. 
- Ska vi be banken om amorteringsfritt resten av året? Marina tittar vidare på detta. 

 
Arbetsgivaransvarig (Pär) Marina informerar idag. 

- Möte med personalen 6 maj 2019. 
- Personalen ska få utbildning vid tre tillfällen gällande träning av ryttare. 
- Ronja slutar 30 maj. 
- Vi behöver personal som sköter underhållet, så som att hålla rent, röja, klippa gräs 

etc. 
 

Ridskolan (Marina) 
- Rullar på, bra kontinuitet på lördagarna när Sofia håller i lektionerna 
- Arbetar med hästplanen 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

- Vi behöver en plan inför uthyrningar – någon måste vara ansvarig, ordna med 
hästägarförsäkring, vara kontaktperson den dagen mm. Personalen kan ordna med 
delar av detta på sin arbetstid. Övrig tid kanske styrelsen kan vara behjälplig? 
Utskottet får ansvar för att ta fram en rutin gällande uthyrningar. 

- Viktigt att arbetsplaner och rutiner finns samt används.  
- Önskemål om en organisationsplan - vad har styrelsen för funktion och ansvar? vad 

har personalen för funktion och ansvar? Pär och Evy får ansvar för att ta fram utkast 
till en plan. 

- En behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan behöver tas fram och uppdateras 
löpande – vilka behov har vi? vad behöver göras när? tex byta traktor, harva ridhus 
och ridbanor, gödselhantering. Utskottet får i uppgift att göra ett utkast. 

 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) Marina informerar idag. 

- Äggahoppet ordnades tillsammans med TK. Blev en lyckad dag. 
- Kommer nog anordna nationaldagshoppet. 
- Ponnyridning på klassfotbollen, US hjälper till 
- Prova-på dag på ridskolan i maj, US hjälper till att leda hästar 
- Vuxen behöver vara med på aktiviteter och ha ansvaret för att köra osv 
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Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 
- Gamla ridhuset – pinnflis är väldigt dyrt. Jörgen har samtal med Anna och Sofia om 

underlaget i gamla ridhuset. 
- Ridskolan behöver börja använda det nya ridhuset så att det gamla ridhuset kan tas 

om hand. 
- Besiktning tillsammans med Lars Andersson har utförts. Planerar för att göra en stor 

reklamation till PNP. Det är mycket jobb som behöver göras, bl.a. väggar, golv, 
läktare i nya ridhuset. Vi har 1 år på oss. Behöver boka in garantibesiktning. 

- Undersöker möjligheten till att byta traktor – försäljaren har inget i nuläget som kan 
vara bättre. 

- Plan för rummet med mögel? Det finns en ursprungsplan där cafeteria och 
undervåning ska tillgänglighets anpassas, hö sida på nedervåningen ska bli 
övernattningsrum, teorirummet ska bort och bli övernattning? Enklare boende till 
uthyrningar. Marina ska ha möte med kommunen för att se hur vi kan lösa det med 
allmänna arvsfonden för att ha kvar pengarna till denna tänkta renovering. 

- Flishögen – den ena med sand är vår. Testa att lägga ut på dressyrbanan? Ute flyter 
flis iväg när det regnar? Det behöver djupharvas mer. Matta under dressyrbanan får 
inte förstöras. 
 

Arbetsgrupp för pararidning (Evy och Annelie) 
- Haft möte med Sofia och Funktionsrätt. Anneli har haft kontakt med kommunen. 

Förslag att börja med att erbjuda en stund med hästarna i stallet. Ett andra steg är 
att ordna en prova-på ridning. 

- Integrationsmöjlighet för nysvenskar? 
- Vara är utvecklat vad gäller pararidning och personal som hjälper till med detta. 

 

Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Material utskickat. Ingen mer kontakt med Åsa. 

 
 

§6 Övriga frågor 
- Underlaget i gamla ridhuset. Alice har varit i kontakt med Sofia. Bett om att få en 

plan. De vill hyvla ut ett lager, jämna till underlaget och sedan lägga in nytt. Använda 
det vi har.  

- Nya ridhuset – måste sopa och tvätta läktaren, harva ridhuset, börja köra in 
flismaterial, harva upp 

- Lösning för vattning och ev saltning av utebanor – bekymret att det dammar väldigt 
mycket på utebanorna. Lägga ner salt från saltbilen? Vattenslang med spridare? Kan 
flyttas under dagen.  

- Behövs en underhållsplan för alla våra banor/ridhus. Köpa vattenspridare så att de 
kan vattna 20min per dag? 

- Information aktiviteter – ponnyridning, familjedag. US – måste informera när det 
anordnas aktiviteter och om någon i styrelsen måste engagera sig. Familjedagen 25 
maj – information i form av vad? Lappar till skolor? Ridskolan får be om hjälp av 
styrelsen.  
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- Lista för plusmedlemmar om vad man kan få poäng för – även önskemål om mindre 
poäng/mindre aktiviteter, tex 1, 2 eller 3 poäng. Aktiviteter som kan utföras till 
”vardags” utan att det är en organiserad aktivitet. 
 

 

§7 Nästa möte 
 
2 juni kl 17 
 

§8 Reflektionsrunda 
 
Jörgen har en plan för att PNP ska komma hit och kunna kolla och åtgärda felen. Ta detta 
samtidigt som stallarna är tomma. Jörgen och Alice ordnar med ett samordnat datum då alla 
boxar är tomma. 
 
Förtydliga att vi har försäljning, pantinsamling osv. 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Therese Wilsson 


