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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-11-06 
 

Närvarande:  Morgan Petersson 
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
 Evy Ekdahl 
 Therese Wilsson 

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

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas. Ordförande och vice ordförande har båda meddelat förhinder idag. 
Konstaterades att mötet var beslutsmässigt. Mötet beslutas vara av orienterande karaktär 
och fokus är att gå igenom de mest akuta frågorna under övriga frågor.  
 

§6 Övriga frågor 
 
Ridskolan: 

- Terminsslut ht 2019: Lör 21 dec. Terminsstart vt 2019: Tis 7 jan. 
- Personalen behöver skyddskläder – Beslut: personalen inkommer med lista till 

styrelsen över vad som behövs. 
- Bakre dörren till ridhuset behöver fixas. Beslut: Morgan eller Jörgen kollar på det lite 

längre fram. 
- Blåsa ur vattnet i sprinklersystemet. Beslut: personalen ordnar det 
- Salt behövs till ridhuset (Beräknad kostnad 6-7000:-) Beslut: Ok att köpa – personalen 

beställer. 
- Pengar till en häst? Molly och Simpson behöver säljas. Personalen uppskattar att  

40 000:- behövs till att köpa in en ersättare. Beslut: Ok med 40 000:- för inköp av häst 
- Det behövs spån. Beslut: Morgan beställer. 
- Plåtskåp för att förvara inackorderingarna pass. Beslut: Emma kollar. 

 
Orienterande punkter från US: 

- Tomteparaden är 1 dec. Styrelsen ansvarar för att stötta US 
- Luciashow: Personalen deltar enligt arbetstidsplanering. Alice bokar ridhuset kl 11-14 

den 15 dec. 
- 3st från US åker på utbildning i Skövde avseende barnkonventionen. 
- Julklappshoppning den 22 dec, TK hjälper till. Alice bokar ridhuset. 
- Hoppning anordnas i början på året 2020 till förmån för cancerfonden (eller motsv.). 
- US återkommer med aktiviteter för jullovet. De är medvetna om att hästarna 

behöver vila. 
 
Övrigt: 
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- 10-kort samt ridhuskort fasta ”kvartal”. Frågan diskuteras hur vi på bästa sätt lägger 
upp våra ridhuskort. Beslut: Alice, Tess och Emma får i uppdrag att fundera ut förslag 
till nästa möte. 

- Omförhandla inackorderingar till att ta hela helger och ingen prishöjning. Beslut: att 
ta frågan vid nästa möte. 

- Beredskapsplan – veterinär Jessica Lind har granskat planen och kommit med förslag 
på justeringar. Beslut: Emma ändrar utkastet enligt Jessicas förslag. 
Beredskapsplanen är sedan klar och kan börja gälla. 


