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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-10-02 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
 Annelie Wiking 
 Jörgen Uvenfors 

 
Pär Bönnestig, Linnéa Johansson, Elsa Kroon, Therese Wilsson, och Annika Hultén har anmält 
förhinder. 
 

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

§2 Val av justerare 
Alice Thorvald 
 

§3 Genomgång av dagordning 
Tre övriga frågor lades till dagordningen 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vilka uppgifter vi fått med oss samt kvarvarande uppgifter från mötet den 4 
september 2019. 

- Förslag finns gällande gödselhantering. Personalen ska nu godkänna förslaget. 
- Rutin kring smittskydd och besöksregler utkast klart. Sista justering ska göras innan 

det kan skickas för godkännande av Ridskolechef, Ordförande och godkänd 
legitimerad veterinär. Information om handhygien lyfts fram för medlemmarna i 
ridskolestallet. Lite mer information sätts upp för inackorderingarna. 

- Medlemsenkäten utkast klart. Genomgång skjuts på till nästa möte. 
- Årsmötesprotokoll klart. 
- Arbetsutskottet har inte tagit fram en rutin gällande uthyrningar. 
- Organisationsplan är påbörjad. 
- Behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan är inte klar. 
- Avvaktar 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 inte åtgärdade. Munstycken till vattenspridare i gamla 

ridhuset är åtgärdade. 
- Möte med Claas angående traktorn är genomfört. Claas återkommer med förslag på 

lastare inkl kostnad samt värdering av traktor. 
- Gällande grushögarna avvaktar vi fortsättning. 
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- Möte med ridskolechef angående arbetsupplägget har genomförts. Fortsatt dialog 
behövs. 

- Arbetsdagen har genomförts med lyckat resultat. Flera medlemmar har uttryckt att 
dagen var bra planerad. 

- Fikat i receptionen är igång. 
- Vi ska försöka tänka på att använda vårt porslin så mycket det går istället för att 

använda engångsartiklar i plast. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Håller på att fylla i besöksprotokollet inför Ridsportförbundets besök 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget särskilt att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Fortsatt tufft ekonomiskt läge. För att gå plus minus noll behöver vi öka våra intäkter 
med 20000:- per månad alternativt minska utgifterna med 20000:- per månad. 
Önskvärt vi har 30000:- som riktmärke då vi behöver bygga upp en ekonomisk 
buffert. Beslut: ingen timanställning eller övertid godkänns från och med nu. 
Ordinarie personal ska täcka upp arbetet på söndagar. 

- Kommunen har inte tagit beslut om sökta bidrag (driftsbidrag samt bidrag för att 
köpa in hästar) ännu. Vi väntar besked från kommunen om hur de har tänkt gå vidare 
med våra ansökningar gällande bidragen. 

- Extra tuff ekonomisk situation i slutet av varje termin. Beslut: att ta in 1000:- i 
anmälningsavgift för plats i grupp i ridskolans verksamhet till våren. Den faktureras 1 
november 2019 och ska vara betald till 1 december 2019. 

- Ingen indexreglering har gjorts av ridavgiften för 2019. Beslut: att höja ridavgiften 
med 10:- per lektion från och med vårterminen 2020 (gäller ej knattegruppen). 

- Ökade driftskostnader innebär även att kostnaden för inackorderingarna bör öka. 
Beslut: Beslut togs att höja kallhyran med 300kr från år 2020. 

- Personalkostnaderna är en tung utgift. Vi måste se över hur vi kan minska den. 
Beslut: Evy och Emma har ett möte med Ridskolechefen snarast där vi går igenom 
hur arbetet kan effektiviseras så att personaltimmarna minskar. Konsekvenserna av 
en minskning av personaltimmar behöver också analyseras. 

- Vi har sex stycken oanvända thermobars som står i ett förråd. Dessa kan inte 
användas av ridskolan. De ingick i bygget och behöver kontrolleras så att de fungerar 
innan en eventuell försäljning. Beslut: att kontrollera så att de fungerar och sedan 
lägga ut dem till försäljning. 

- Sponsring av ridskolehästarnas vaccinering är på gång. 
  

Arbetsgivaransvarig 
- Se punkt ovan 

 
Ridskola 

- Se under ekonomipunkten. 
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- Vid Per, Evy och Emmas möte med ridskolechefen framkommer att 
gödselhanteringen tar mycket tid i dagsläget. Även foderhanteringen tar tid och en 
våg till foderkärran önskas. Personalen önskar att vattnet till hästarna i hagarna 
effektiviseras genom tex nedgrävning av slangar för att minska frysrisken. Det finns 
eventuellt utrymme för en extra ridgrupp, sedan går hästarna maximalt. 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

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

- Ingen representant på plats. 
 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 

- Jörgen ser över en lösning för gödselhanteringen, belysning vid hagarna för 
inackorderingar samt nedgrävning av vattenslangar.  
 

Arbetsgrupp för pararidning (Evy och Annelie) 
- Inget att informera om. 

 

Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Utgår. 

 

§6 Övriga frågor 
- Tio-kort – hanteras vid nästa möte 
- Förfrågan om vi vill arrangera en dag med fokus på tornerspel. Evy tar det med 

Riskolechefen. 
- Parkering med transporter behöver struktureras upp – skyltar är på gång. 

 

§7 Nästa möte 
 
Ordinarie möte den 6 november 2019 kl 19, sedan den 4 december 2019. Eventuellt 
kommer ett extra möte behövas innan den 6 november 2019 för att hantera ekonomin. 
 

§8 Reflektionsrunda 
Utgår 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
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Justeras 
 
 
Alice Thorvald 


