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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-02-05 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 

 Evy Ekdahl 
  Morgan Petersson 
  Pär Bönnestig 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Anmält förhinder: Annelie Wiking, Jörgen Uvenfors, Linnéa Johansson, Annika Hultén 
(suppleant), Elsa Kroon (suppleant) 
 

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

§2 Val av justerare 
Therese Wilsson 
 

§3 Fastställande av dagordning 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
- Skyltar parkering för transporter behövs inte 
- Skyddsskor (1200:- max per person), vantar (max 300:- per person), 4st hjälmar 

(1000:- max per hjälm) och arbetsbyxor (pris?) behövs. Förslag att detta får köpas in. 
Inköpta kläder/skor/hjälmar ska lämnas tillbaka i samband med att anställningen 
avslutas. 

- Anläggningskort gällande för vinter- och sommarhalvår infört 
- Bakre dörren till gamla ridhuset är fixad 
- Sprinklersystemet ska vara tömt 
- Information till inackorderingar gällande tillgång till hästpass är klart 
- Schemaläggning pågår 
- Kontakt PNP angående slukhål är klart 
- Kontakt gällande ljudanläggning är klart 
- Kallelse till årsmöte är utskickad 
- Förslag på minskad administration är framtagen och arbetas med 
- Inventering av personalkläder är klart 

 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 
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- Ridskolan rullar på, tre nya ridgrupper på gång 
 

Sekreterare (Emma) 
- Inget att rapportera 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Ekonomin är i balans 
- Arbetar med rapportering av antal medlemmar 
- Förslag från Pär att rapportera till medlemmarna hur mycket pengar olika aktiviteter 

drar in, tex P&J, pantinsamling, för att visa hur deras engagemang hjälper klubben 
   

Arbetsgivaransvarig 
- Felicia har ansökt om tjänstledighet. Vi kan i dagsläget inte bevilja den. 

 
Ridskola 

▪ 15 feb – lunch och fika – Marina ordnar hjälp 
▪ 16 feb – lunch och fika – Marina ordnar hjälp 
▪ 21 feb - fodra privathästarna lunch, ta in ridskolehästarna samt gå igenom dom 

och ta in privathästarna – Tess fixar med riskolehästarna, ytterligare en person 
behövs. Alice ordnar med privathästarna. 

▪ Hjälp med nya hästar - C + D ponny och storhäst 
▪ Beslut – ändra antalet ridande i vuxengrupperna – ok att ändra antalet till sju 

personer per grupp. Priset behöver justeras så att vi får kostnadstäckning. 
 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) 

- Årsmöte hålls samma dag som föreningens årsmöte 
 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 

- Jörgen håller i sammanställning inför garantibesiktningen. Jörgen deltar tillsammans 
med Morgan och Marina på besiktningen.  
 

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

 

§7 Övriga frågor 
- Planering årsmöte – förslag på att öka medlemsavgiften med 20:- pga ökade 

kostnader för försäkringarna genom förbundet, förslag att anta våra stadgar – 
ändringar från förbundet finns med. 

- Förslag till åtgärder för minskad administration – beslut att Alice får gå vidare med 
att göra de åtgärder som behövs. Tex ordna olika swishkonton. 

- Feed back gällande säkerhet, kommunikation och sjukvård i samband med Pay and 
jump – vi ska sätta upp inplastad information med koordinater till anläggningen samt 
kontaktuppgifter i nödläge. De sätts upp på olika ställen på anläggningen – Morgan 
ordnar detta. Det ska finnas en plan – Morgan kollar upp med TK samt går igenom 
om ändringar och/eller tillägg behöver göras 

- Uthyrning av stallplatser loftstallet – pris 1740:- med foder och 1300:- utan foder. 
- Wellnet – Emma kollar upp 
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§8 Nästa möte 
 
Beslut om dag och tid för konstituerande möte tas i samband med årsmötet. 
 

§9 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 


