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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-08-07 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Linnea Johansson, US   

 Annelie Wiking 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
  Jörgen Uvenfors 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Pär Bönnestig, Elsa Kroon, US suppleant 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. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vilka uppgifter vi fått med oss från mötet den 5 maj 2019 och om de var 
genomförda eller inte. 

- Therese Wilsson är personlig suppleant för Marina till Skara Hästland. 
- Frågan gällande gödselhantering är inte klar i dagsläget. 
- Rutin kring smittskydd och besöksregler är inte klart ännu.  
- Medlemsenkäten är inte klar ännu. 
- Alice har tagit fram förslag på mall för rapportering om ekonomin och underlag för 

tertialuppföljningar. 
- Årsmötesprotokoll krävs för att få klart med banken om amorteringsfritt resten av 

året. 
- Arbetsutskottet har inte tagit fram en rutin gällande uthyrningar. 
- Organisationsplan är inte klar. 
- Behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan är inte klar. 
- Det är inte klart med allmänna arvsfonden. 
- Ett samordnat datum då alla boxar är tomma ordnades i juni, PNP passade tyvärr inte 

på att åtgärda felen. 
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§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Hästival 28 september. US ordnar med ponnyridning och Folksams frågetävling 
kommer genomföras på vår anläggning 

- Det är fullt i inackorderingsstallet. Vissa punkter i kontraktet behöver tydliggöras. 
- Marina har börjat kolla upp föreningsförsäkring för styrelsen samt avbrottsförsäkring 

hos olika bolag. 
- Klubbkläder – förslag på företag som kan hjälpa till med klubbkläder har tagits fram 

av Sara WP som också frågat om godkännande från styrelsen att gå vidare med att ta 
fram olika alternativ på kläder. Föreningen gör ingen vinst på kläderna, men behöver 
inte heller administrera beställningar etc. Beslut: att godkänna Sara WPs förslag 

- Beslut tagna av ordförande sedan förra mötet: 

• Ny inackordering – hästen Rubin 

• Anordnande av basutbildning. Västergötlands ridsportsförbund vill anordna 
en Basutbildning den 13 oktober hos oss. Marina har sagt ja till detta. 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget särskilt att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Vi kommer att söka driftsbidrag från kommunen inför 2020. Där kan vi få hjälp med 
del av kostnader för tex el och försäkring på byggnader. 

- Marina: Ridsportförbundet kan ta hand om vår lönehantering och tar i så fall betalt 
för den tid det tar. Det kan vara ett alternativ för att effektivisera vår hantering av 
löner, skatter och moms. 

- Vi behöver fortsätta se över fler möjligheter till inkomster. Ett alternativ kan vara att 
hyra ut boxar i loftstallet. Hagar behöver då även lösas. Beslut: Alice får i uppdrag att 
ta fram ett förslag på kostnad för box utan service i loftstallet. Förslag skickas ut per 
e-post till styrelsen och beslut ska tas inom en vecka från att förslaget kommer ut. 
  

Arbetsgivaransvarig (Pär) Marina informerar idag. 
- Morgan hjälper till för att avlasta det administrativa arbetet 

 
Ridskolan (Marina) 

- Lysrör står och blinkar i gamla ridhuset samt några munstycken till vattenspridare 
behöver åtgärdas. Jörgen kan vara behjälplig med detta. 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

- Inget möte har hållits. Finns inget att rapportera. 
 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) Marina informerar idag. 

- Ska vara med med två lag i Folksams frågetävling den 28 september. Marina ställer 
upp som lagledare. 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 

- På fredag ska Jörgen och Anna träffa Claas angående traktorn 
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- Det är svårt med dräneringen på området. Dimensionen på rören kan vara för klen. 
Det är reklamerat till PNP. 

- Önskar lägga in flis i nya ridhuset. 
 

Arbetsgrupp för pararidning (Evy och Annelie) 
- Evy informerar om att det finns en bra utbildning i 3-4 steg. Sofia är positiv till detta. 

 

Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Åsa Bogren är vår kontaktperson. Vi bör fortsätta med arbetet att hitta en 

gemenskap mellan personal och styrelsen. 
 

§6 Övriga frågor 
- Jörgen Ragnarssons grushögar – Beslut: Alice skickar mail angående detta för att få 

till en lösning. Jörgen är kontaktperson. 
- Underlag och sarg i gamla ridhuset – Beslut: vi köper in flis till båda ridhusen. Jörgen 

tar detta med Anna 
- Arbetsdagar – Beslut: siktar på arbetsdag 31 augusti och 21 september för att ordna 

med det gamla ridhuset. 
- Arrende – vi kan behöva säga upp arrende för att få tillgång till fler hagar om vi hyr ut 

fler boxar. Vi avvaktar tills vi vet mer. 
- Gårdshämtning av ensilageplast – kostar 5000:- per år. Beslut: vi skaffar detta. 

 

§7 Nästa möte 
 
4 september 2019 kl 19 
 
Sedan 2 oktober, 6 november och 4 december. 
 

§8 Reflektionsrunda 
 
Utgår 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Alice Thorvald 


