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Protokoll - Extrainsatt styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-10-23 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
 Jörgen Uvenfors 
 Therese Wilsson 

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

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

§2 Val av justerare 
Alice Thorvald 
 

§3 Genomgång av dagordning 
 

§4 Information 
- Marina har haft löpande kontakt med kommunen angående de två bidrag som är 

sökta från kommunen. Ett gällande att köpa in hästar och ett gällande driften (el, 
vatten och försäkring).  

- I fredags hade Marina, Alice och Morgan ett möte med fritidsnämndens ordförande 
och controller. Fritidsnämnden meddelar att de ska ta upp vår ansökan gällande 
bidrag att köpa in hästar på deras möte i november. Summan som ligger som förslag 
är 100 000:-. Vi hade sökt 150 000:-. 

- Vad gäller bidrag för driften har vi fått besked att vi kan söka ett treårigt 
samverkansavtal. Kostnader för t ex el, vatten och försäkringar ska tas med i 
ansökan. Det bidrag vi kommer söka blir på ca 200 000:- per år. För att kunna ansöka 
krävs att vi ska ha tagit fram en budget i balans samt en verksamhetsplan kopplad till 
budget (Alice och Morgan är snart klara med budgeten). Till mötet där denna 
ansökan ska tas upp bjuds kommunledningen in.  

- Igår var distriktsförbundet här. De känner igen att ekonomin för ridklubbarna är den 
största utmaningen. Förbundet meddelar att de 196st uppsittningar vi har på 
kommunens 18 500 är väldigt bra jämfört med hur det ser ut i andra kommuner.  

- Vi behöver arbeta med att, utöver våra barn och ungdomsverksamhet, utveckla 
verksamheten så att den innefattar människor med handikapp samt människor som 
behöver integreras i samhället. Integration kan även innefatta de som lever en bit 
från arbetsmarknaden. 
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- SISU anordnar ett projekt där människor över 60 år kan få prova på nya idrotter. De 
hade bokat in en träff på ridskolan. Tyvärr fick det ställas in med kort varsel från 
ridskolan. Vi hoppas på att de kan återkomma med en ny bokning. 

- I stallet kan vi totalt ha 21 hästar och ponnyer. Vi vill sträva efter att ha 19-20 hästar 
och ponnyer så att 17 stycken hela tiden går att ha aktiva i verksamheten.  

- Simpson och Molly behöver säljas. Simpson är för liten för verksamheten och Molly 
trivs inte. Det finns intressenter som vill köpa dessa ponnyer. Innan vi kan sälja dem 
behöver vi ha två nya ponnyer att ersätta dem med. Önskvärt att det är en c-ponny 
och en d-ponny. Utöver det behöver vi minst en stor häst. Har fått erbjudande att 
låna en häst. 

- Evy och Emma har haft ett inledande möte med ridskolechefen angående ändrat 
personalschema som även inkluderar söndagar. Två förslag har tagits fram. Det som 
verkar fungera bäst är ett 4v schema som inte för alla i personalen följer 
kollektivavtalet med ledigt två dagar i följd per vecka. Personalen ville ändå att det 
skulle vara det schemat som skulle prövas. Det nya arbetsschemat utvärderas efter 
4v. 

- Länsstyrelsen har gjort en djurskyddskontroll på anläggningen. Det blev två 
anmärkningar i loftstallet. Den ena på att boxdörrarna inte är godkända och den 
andra på att ventilationen inte ok. Detta ska åtgärdas snarast. Morgan ansvarar för 
att titta på detta. 

- Ny arbetsdag för att fixa grushögarna behöver anordnas. Morgan tar med detta. 

 

§5 Nästa möte 
 
Ordinarie möte den 6 november 2019 kl 19, sedan den 4 december 2019. 
 

§6 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Alice Thorvald 


