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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-09-04 
 

Närvarande:  Pär Bönnestig, ordförande 
  Linnea Johansson, US 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
 Elsa Kroon, US suppleant 

  Therese Wilsson, suppleant 
 
Marina Bengtsson, Annelie Wiking, Jörgen Uvenfors och Annika Hultén suppleant har anmält 
förhinder. 
 

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

§2 Val av justerare 
Therese Wilsson 
 

§3 Genomgång av dagordning 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vilka uppgifter vi fått med oss från mötet den 7 augusti 2019 och om de var 
genomförda eller inte. 

- Frågan gällande gödselhantering är inte klar i dagsläget, förslag finns. 
- Rutin kring smittskydd och besöksregler utkast klart. 
- Medlemsenkäten är inte klar ännu. 
- Årsmötesprotokoll krävs för att få klart med banken om amorteringsfritt resten av 

året. Original finns på kontoret. Externa personer som ska skriva på är kontaktade. 
- Arbetsutskottet har inte tagit fram en rutin gällande uthyrningar. 
- Organisationsplan är påbörjad. 
- Behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan är inte klar. 
- Det är inte klart med allmänna arvsfonden. 
- Förslag på kostnad för uthyrning av loftstallet är klart. Mötet bekräftar att beslut om 

uthyrning är taget. 
- Lysrör i gamla ridhuset är åtgärdade. Munstycken till vattenspridare i gamla ridhuset 

ej åtgärdat. Planeras åtgärdas vid kommande arbetsdag. 
- Möte med Claas angående traktorn är inte genomfört då Claas avbokat pga högtryck 

gällande skörd. 
- Gällande grushögarna har frågan avstannat, ingen vinner på att lösa det. Vi avvaktar 

fortsättning. 
- Flis är inköpt till båda ridhusen. 
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§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Pär) 

- Se under punkten arbetsgivaransvarig 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget särskilt att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Alice och Annika ska gå sponsringsutbildning. 
- Utgifterna fortsätter öka. Vi måste fundera på hur vi kan öka våra inkomster. Det som 

gjorts är att öka antalet uthyrningar genom att ordna boxarna i loftstallet. Ridskolan 
har utökat med fler grupper och ridläger anordnas. 
  

Arbetsgivaransvarig (Pär) 
- Bemanning med två ridlärare och två personal i stallet. Ridlärarna arbetar även till 

viss del i stallet samt sköter administrativa uppgifter, tex bokföring och fakturering, 
utöver sina lektioner. Nu är det 1,7 årsarbetskraft för personalen i stallet. Från 1 
oktober 2019 ökar den till 2 årsarbetskraft. Beslut: Pär tillsammans med Evy och 
Emma bokar möte med Anna för att gå igenom arbetsupplägget och funderar på om 
styrelsen kan hjälpa till att planera arbetet för att det ska vara effektivt och att rätt 
resurser används på rätt plats. 
 

Ridskola 
- Tre nya hästar. Ett yngre sto inköpt, en äldre valack lånas och en ung valack är på 

prov. Den unge valacken lånas på samma sätt som Surprise, dvs går på Visingsö på 
sommaren. 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

- Inget möte har hållits. Finns inget att rapportera. Ska utskottet tas bort? 
 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) 

- Önskar åka till Bålsta på kurs och med bidrag från SISU. Behöver dock ytterligare 
sponsring för att helt täcka kostnaderna. 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 

- På arbetsdagen så har sargen grävts fram och nya skyddande plankor och trekantslist 
har sats upp. Plan för hur underlaget bäst görs iordning har tagits fram. Morgan har 
en plan för arbete med detta. 

- Morgan arbetar med att planera arbetet för kommande arbetsdag, bl.a. ska sargen i 
gama ridhuset målas och sponsorskyltar sättas upp. 
 

Arbetsgrupp för pararidning (Evy och Annelie) 
- Inget att informera om. 
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Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Utgår. 

 

§6 Övriga frågor 
- Utkast till beredskapsplan smittsam hästsjukdom för SoRF har tagits fram. Emma har 

gått igenom den med Anna och fått förslag på mindre justeringar. Mötet har mindre 
synpunkter. Belsut: Emma gör justeringar och lägger fram förslag på hur vi 
uppmärksammar planen för medlemmarna på bästa sätt. 

- Önskemål om att få igång fikat i receptionen igen. 
- Frågan om att använda engångsartiklar i plast i samband med t.ex. pay and jump tas 

upp. Önskemål om att använda porslin istället för att minska på användandet av 
plast. 

 

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

§8 Reflektionsrunda 
 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Pär Bönnestig 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 


