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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-06-06 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Annelie Wiking 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
  Jörgen Uvenfors 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Pär Bönnestig, Linnea Johansson, US, Elsa Kroon, US suppleant och Annika Hultén har anmält 
förhinder. 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. Konstaterades att mötet var beslutsmässigt. Dagens möte har 
fokus på ekonomi. 
 

§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. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Utgår, tas vid nästa möte. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Fritidsnämndens tjänstemän och politiker kommer på besök på tisdagen efter mötet 
- Hästivalen 28 september 2019 på travet har några aktiviteter förlagda på Skålltorp 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Fokus för mötet ligger på ekonomi. Ekonomin är just nu kritisk framför allt på grund 
av att ridavgifterna för höstterminen inte har kommit in ännu. Vi går gemensamt 
igenom de utgifter och intäkter vi har och diskuterar lösningar för hur ekonomin 
framöver kan stabiliseras. Stora utgifter, förutom driften av stall och hästar, är 
amorteringar på lån samt personalkostnader inklusive sociala avgifter. En rad förslag 
tas fram för att öka våra inkomster och för att spara på våra utgifter. Marina får i 
uppdrag att höra med banken om det går att få amorteringsfritt på några av lånen 
året ut. Alice kollar igenom våra EU-stöd så att de har betalats ut som de ska. Jörgen 
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undersöker möjligheten att byta traktorn till en mer lämplig storlek (mindre) och ser 
om vi kan få in några pengar på ett sådant byte. Pär går igenom och stämmer av så 
att de sociala avgifterna blivit korrekta. Beslut: ta in en anmälningsavgift inför varje 
termin (räknas av från den ordinarie terminsavgiften). Denna faktureras 15 
november och 15 maj och ska vara betald senast 15 december respektive 15 juni. 
 

§6 Övriga frågor 
- Styrelsens arbete till hösten – för att minska sårbarheten med att bara en person 

arbetar med våra tyngsta frågor så är ett förslag att vi till hösten arbetar med en 
arbetsgivargrupp (Pär och Evy), en ekonomigrupp (Alice och Morgan) samt en 
byggrupp (finns sedan tidigare. Jörgen och Morgan är ansvariga) 

- Arbetsmiljörond – Uppföljning av denna bör ske så snart vi har möjlighet. 
- Försäkring – Marina ser tillsammans med personalen över om vi kan minska 

kostnaderna för hästarnas försäkringar. Ett alternativ är att ta en högre självrisk och 
på så sätt sänka premierna 

- Smitta med stor blodmask på våra beten? – Utvalda ridskolehästar har provtagits i 
samband med att de tagits hem från sommarbeten. Hästarna provtogs även i 
samband med flytten från Uddetorp. Det har inte påvisats någon stor blodmask på de 
prover som tagits. 

 

§7 Nästa möte 
 
7 augusti 2019 kl 19 
 

§8 Reflektionsrunda 
 
Utgår 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Alice Thorvald 


