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Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-03-11 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 
  Annelie Wiking 
  Andreas Fagrell 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Anmält förhinder: Morgan Petersson, Jörgen Uvenfors, Evy Ekdahl, Linnéa Johansson, 
Caroline Lorentzon (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 
- Skjuts på till nästa möte 

 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 

- Skjuts på till nästa möte 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Det är nu kö för att få en ridplats. 
- Det har startats en vuxengrupp, en ny barngrupp startas snart samt ytterligare en 

grupp är på gång.  
- Ny ponny inköpt som är hålls isolerad i välkomststallet (gäststallet) enligt våra 

riktlinjer. Ytterligare en ny ponny som vi lånar. 
- Teorivecka v13 med många olika aktiviteter både för barn och vuxna. 
- Information gällande anmälan till sommarens ridläger har gått ut. Det ordnas läger 

både för barn och vuxna. 
- En clear round för ridskoleelever kommer ordnas. 

 
Sekreterare (Emma) 

- Inbjudan till konferens och årsmöte i Falköping – Marina åker på detta. 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 
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- Det ekonomiska läget är OK för tillfället. 
- Ansökt om driftsbidrag på 200 000:- för el, vatten, försäkring osv. 
- Inväntar offerter för att ta hand om ekonomi, löneutbetalningar och bokslut. Alice 

och Marina går vidare och bedömer de olika inkomna förslagen. Om vi behöver fatta 
beslut innan nästa ordinarie styrelsemöte, så skickas det ut som förslag per e-post. 
   

Arbetsgivaransvarig 
- Sofia är troligen tillbaka i mitten av augusti – vi inväntar besked på hur många 

procent hon kommer arbeta. 
- Felicia har sagt upp sig och slutar 31 mars 2020. Felicia har erbjudit sig som behjälplig 

med ridläger i sommar. 
- Förslag att gå vidare med att hitta timvikarie till stallet under våren fram till att 

hästarna går på ledighet i sommar – Beslut: Marina och Morgan går vidare med att 
hitta timvikarie. 

- Förslag att Erika arbetar kvar som ridlärare tillsammans med Sofia och Anna. De kan 
då ha huvudansvar för lektionerna två dagar var. De hjälper även till med arbetet i 
stallet. Manda kvar på 100%. 

 
Ridskola 

- Se under ordförande. 
 
Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) 

- Linnéa Johansson är ny ordförande. 
- Ska anordnas en clinic där en juniorryttare ska bjudas in att föreläsa. 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 

- Garantibesiktningen inbokad den 17 april 2020. Jörgen har sammanställt en lista på 
åtgärder och brister och skickat till PNP. Jörgen deltar samt troligen Marina och 
kanske Andreas. 

- Ny port uppsatt till nya ridhuset (den som gått sönder och blåst ned). Handtag saknas 
på utsidan. PNP ska ordna detta. 

- Behöver planera in ny arbetsdag. Beslut: måndag 13 april 2020 (annan dag påsk). 
Morgan ansvarar för upplägg och genomförande av dagen. 

- Förslag att skriva ner uppgifter som medlemmarna kan utföra utanför arbetsdagarna. 
 

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

 

§7 Övriga frågor 
 

- Corona – status och information personal. Hur agerar vi om personalen insjuknar? - 
Diskussionspunkt 

- Stora blodmasken – vi har inga krav på odling i nuläget. Emma kollar upp vilka krav vi 
ska ställa gällande provtagning på inackorderade och ridskolans hästar 

- Toaletten – det har vid flertalet tillfällen saknats både vanliga handdukar eller 
pappershanddukar. - Vi ska inte ha vanliga handdukar, men det måste finnas 
pappershanddukar tillgängliga. Personalen informeras och påminns. 
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- Vägen – Vi behöver ta kontakt med Stefan (ordf) i vägföreningen för att ta upp 
problemet med gropar i vägen. Marina lyfter detta. 

- Hindermateriel (TK) – TK vill köpa in ytterligare tre hinder. De är i kontakt med 
Marina om detta. Vi behöver veta vilka krav som ställs samt kostnad. 

 

§8 Nästa möte 
 
8 april 2020 kl 19, 
 
Därefter 6 maj 2020 och 3 juni 2020 
 

§9 Mötets avslutande  
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 


