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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-01-08 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Jörgen Uvenfors  

 Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl  
 Linnéa Johansson 
 Therese Wilsson 
 Sofia Hallgren (ersätter Elsa Kroon) 

 
Pär Bönnestig, Morgan Petersson, Annelie Wiking, Elsa Kroon och Annika Hultén 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 samt kvarvarande uppgifter från tidigare 
möten: 

- Förslag finns gällande gödselhantering. Personalen ska nu godkänna förslaget. 
▪ Marina påminner dem om detta. 

- Arbetsutskottet har inte tagit fram en rutin gällande uthyrningar. 
▪ Marina tar tag i frågan 

- Organisationsplan är påbörjad. 
▪ Emma kollar med Pär om utkast finns. Om inget utkast finns – då skjuter vi på 

detta tills efter årsmötet. 
- Behovsinventering för anläggningen inkl tidsplan är inte klar. 

▪ Vi gör om detta till en underhållsplan. Uppdraget att ta fram på planen går till 
underhållsgruppen. Jörgen har ett utkast. 

- Claas återkommer med förslag på lastare inkl kostnad samt värdering av traktor. 
▪ Claas har varit här med ett förslag på traktor, men modellen passade inte vårt 

behov. Jörgen pratar med Claas på nytt. 
- Skyddskläder: personalen inkommer med lista till styrelsen över vad som behövs. 

▪ Inte inkommit. Morgan får kolla vidare. 
- Bakre dörren till ridhuset behöver fixas. Morgan eller Jörgen ska kolla på det. 

▪ Även dörren till nya ridhuset är trasig. Fästet har lossat. Underleverantörer 
behöver kontaktas. Morgan får kolla på gamla dörren. Marina ber personalen att 
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kontakta underleverantörer för att ordna dörren till nya ridhuset. Marina ber 
även personalen att tömma sprinklersystemet. 

- 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.  
▪ Beslut: alla inackorderingar lämnar koder/nycklar till ridskolechefen. Alice 

meddelar inackorderingarna. 
 

§5 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Inget särskilt 
 

Sekreterare (Emma) 
- Genomgång av ett par mail 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Det ekonomiska läget är OK för tillfället. 
- Posten med ridskolan ser missvisande bra ut. Där ligger anmälningsavgifter och 

terminsavgifterna, vilka ska täcka utgifterna fram till nästa termin. 
- Behöver hjälp med att gå igenom och stämma av bokföringen. Beslut: Alice skickar ut 

en fördelning till alla i styrelsen för hjälp. 
- Budget och verksamhetsplan för 2020 är klar och kommunicerad med kommunen. 

   
Arbetsgivaransvarig 

- Svårt att få ihop ett schema som är OK enligt kommunal. Personalen har ett eget 
framtaget schema som de går på nu. Problemet med det schemat är att 
stallpersonalen nu jobbar alla helger (en dag var). 

- Beslut: Evy och Morgan går vidare med schemafrågan och försöker hitta ett schema 
som fungerar ur ett korrekt perspektiv. 

- Evy påminner personalen om att använda personaltelefonen. Dels för att ha vid 
ensamarbete samt dels för att medlemmar/potentiella nya medlemmar ska komma i 
kontakt med oss. 

- Viktigt att personalen är nåbar via telefon och per e-post. Går igenom detta i 
samband med organisationsplan. 
 

Ridskola 
- Molly är såld. Försäljning av Simpson avvaktar vi tills vi har ersättare på plats. 
- 2 ponnyer och 1-2 hästar beräknas köpas in för det kommunala bidraget. 

 
Arbetsutskottet (Marina och Emma) 

- Inget möte har hållits. Finns inget att rapportera. Ska utskottet tas bort? 
Beslut: detta utskott läggs ned. 

 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) 

- Falköpings US träffas nästa helg för att utbyta goda exempel. 
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Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen och Morgan) 

- Tungrott. Har beställt jobb som sedan inte blir utförda och av de företag som är 
kontaktade.  

- Den viktigaste uppgiften framöver är att genomföra 2-års besiktningen. Vi måste 
ställa krav på att alla anmärkningar åtgärdas. Innan mars månad måste vi göra en 
förbesiktning och skriva ner våra anmärkningar till besiktningsmannen. Vi ska bl.a. 
kolla de ritningar som är godkända och ställa krav utifrån vad som saknas. 

- Slukhål vid nya ridhuset. Jörgen utreder detta och tar kontakt med PNP. 
 

Arbetsgrupp för pararidning (Evy och Annelie) 
- Inget att informera om. Vi ser över arbetet efter årsmötet. Ska vi försöka samarbeta 

över distriktet. 
 

Utvecklingsarbete enligt SISU (Marina) 
- Marina ska ha kontakt med SISU i samband med årsmötet. 

 

§6 Övriga frågor 
- Beslut uppsägning arrende 

▪ Beslut taget per telefon den 31 december 2019 av styrelsen. Dagens möte 
fastställer detta. 

- Beslut stadgar 
▪ Beslut: om proposition gällande att tidigare framtagna stadgar antas på 

kommande årsmöte. 
- Planering årsmöte – datum, vem gör vad mm 

▪ Beslut: Lördag 29 februari efter lektionerna har slutat för dagen. Preliminär start 
kl 14. Vi önskar ha en extern ordförande. Kallelse ska ut 4v innan mötet. Alice 
fixar det. 

- Poster inför val av styrelse 
▪ De poster som ska väljas är: Ordförande, suppleanter samt tre poster i styrelsen 

(Alice, Pär och Evy). Förslag om att lönehantering samt övriga ekonomin 
(helheten) kan läggas ut på förbundet för att minska belastningen på 
styrelsemedlemmar. Marina och Alice kollar med förbundet och få en offert på 
helheten och/eller delar av administrationen. 

- Förslag till åtgärder för minskad administration 
▪ Vi behöver hitta förenklade åtgärder tex för hanteringen av inbetalningar via 

Swish. Alice tar fram förslag på hur vi bäst lägger upp detta. 
- Personalkläder 

▪ Vi behöver en lista på vilka kläder som redan finns. Det behöver också inventeras 
vilka kläder som personalen måste ha i arbetet. Profilkläder bör användas i 
arbetet – tex fleecetröja och mössa/pannband. Pär och Marina gör lista på vilka 
kläder som finns. 

- Extra hästar plusmedlemskap 
▪ Beslut: 500:- för varje extra häst (i enlighet med vanligt årskort och extra häst). 

- Regelbunden träning för tränare Birgitta Järnåker 
▪ Beslut: OK förutsatt att det är på helg, gärna söndag då ridskolan inte har aktivitet 

då 
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- Ljudanläggning 
▪ Förslag har lämnats in på lösning från medlem. Medlemmen föreslås ta kontakt 

med Alice för att ordna detta. 
 

§7 Nästa möte 
 
5 februari 2020 kl 19 
 

§8 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 


