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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2019-12-04 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Morgan Petersson 

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
 Annelie Wiking 
 Linnéa Johansson 
 Therese Wilsson 

 
Pär Bönnestig, Jörgen Uvenfors, Elsa Kroon 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 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vilka uppgifter vi fått med oss samt kvarvarande uppgifter från tidigare 
möten: 

- 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 och Ordförande. Information om 
handhygien lyfts fram för medlemmarna i ridskolestallet. Lite mer information sätts 
upp för inackorderingarna. 

- Medlemsenkäten utkast klart. Genomgång skjuts på tills vidare. 
- Arbetsutskottet har inte tagit fram en rutin gällande uthyrningar. 
- Organisationsplan är påbörjad. 
- Behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan är inte klar. 
- Claas återkommer med förslag på lastare inkl kostnad samt värdering av traktor. 
- Skyddskläder: personalen inkommer med lista till styrelsen över vad som behövs. 
- Bakre dörren till ridhuset behöver fixas. Morgan eller Jörgen ska kolla på det. 
- Plåtskåp för att förvara inackorderingarna pass. Inget krav på särskilt plåtskåp för 

passen. Däremot ska passen för alla hästar på anläggningen finnas på plats. En 
lösning för inackorderingarna kan vara att de förvarar sina pass i skåpen. Personalen 
behöver då koden eller nyckel till ev lås. 

- 10-kort samt ridhuskort fasta ”kvartal”. Frågan diskuteras hur vi på bästa sätt lägger 
upp våra ridhuskort. Se beslut under övriga frågor.  



 2 

- Omförhandla inackorderingar till att ta hela helger och ingen prishöjning. Beslut: 
utsläpp på söndagar tas bort från och med 1 februari 2020. Ingen höjning av hyran 
sker i nuläget. Morgan informerar inackorderingarna om beslutet vid nästa 
inackorderingsmöte. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Västergötlands ridsportförbund informerar att det är svårt att fylla utbildningarna. 
De trycker på att personal på ridskolorna bör gå en ridledarutbildning. Den kostar i 
nuläget 20 000:- att gå, men de ser över alternativ för att eventuellt subventionerna 
utbildningen. 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget särskilt att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Det ekonomiska läget är OK för tillfället. Införandet av anmälningsavgifter har varit 
positivt för ekonomin denna del av året. 

- Budget och verksamhetsplan för 2020 är på gång. 
   

Arbetsgivaransvarig 
- Efter förhandling med fackförbundet gällande personalens schema, så har nu 

personalen tagit fram ett schemaförslag som gäller för december 2019-januari 2020. 
 

Ridskola 
- Försäljning av Molly och Simpson pågår. 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

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

- Har varit på utbildning gällande barnkonventionen. Take home message var: alla får 
vara med! 

- Har haft inspirationsdag med SISU. De har fått tips på aktiviteter samt bokat in med 
Falköpings US att komma till SoRF för utbyte av goda exempel. 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 

- Arbetet flyter på. Morgan har kollat på de anmärkningar Länsstyrelsen hade. 
 

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

 

Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Utgår. 
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§6 Övriga frågor 
- Ridhuskort. Beslut: införa vinter- och sommarkort istället för halvårskort 1 januari-30 

juni och 1 juli-31 december. Detta för att många främst vill använda anläggning 
under vinterhalvåret. 

- Bidrag till satsande ungdomar – inte aktuellt i nuläget. En fråga att ta upp i framtiden. 
Marina har bra tips på var medel till denna typ av satsningar kan sökas. 

- Hyra av anläggningen Svenska Welshponnyn - Det är OK att hyra boxar. Bra om de 
kan uppge hur många boxar det gäller och om de ska vara plomberade eller inte. Vi 
får sedan återkomma med ett pris. De behöver även ange om de vill hyra ridhus (1 
eller 2) och/eller någon utebana så att vi får med det i vårt prisförslag. Vi har inte 
möjlighet att hjälpa till att arrangera några tävlingar då det är svårt att få 
funktionärer. Tidpunkten är precis efter semestern och ridskolehästarna är tillbaka. 

- Underlag ridhusen – påfyllning under jullovet? Morgan ordnar detta. 

 

§7 Nästa möte 
 
8 januari 2020 
 

§8 Reflektionsrunda 
Utgår 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Alice Thorvald 


