
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-04-08 
 

Närvarande:  Marina Bengtsson, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 
  Linnéa Johansson 
  Morgan Petersson 
  Jörgen Uvenfors 
  Evy Ekdahl 
  Therese Wilsson, suppleant 
 
Anmält förhinder: Annelie Wiking, Andreas Fagrell, 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 
Dagordningen fastställdes utan några fler övriga frågor 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av konstituerande mötesprotokoll samt protokoll från 5 februari 2020 och 11 
mars 2020. 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
Listan gicks igenom och uppdaterades 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Årsmötet med Västergötlands ridsportsförbund ställdes in 
- En operativ arbetsgrupp bestående av Marina, Morgan och Andreas har satts in 

gällande Covid-19   
- Det är ett tryck på våra ridläger. Vi får vara beredda på att betala tillbaka pengarna 

om vi behöver ställa in. Vi får vara flexibla med planeringen och behöver göra 
justeringar allt efterhand beroende på vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  

- Vi har fått ett treårigt driftsbidrag beviljat från kommunen.  
 
Sekreterare (Emma) 

- Information om webbaserade utbildningar via SISU 



 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Vi behöver en ansvarig för vårt medlemsregister – vem kan ta på sig det uppdraget? 
Emma eller Therese? 

- Vi är inne i den period på terminen där tillgångar minskar och utgifter ökar. Vi 
behöver börja fakturera ridlägren. 

- Vi behöver en ”fodergrupp” för att börja planera för inköp av foder till hösten. Beslut: 
Morgan ansvarar för detta. 

- Vi har fått offert från två företag gällande att ta hand om ekonomin – bokföring, 
löner och utbetalningar. Beslut: Morgan och Alice kollar vidare på detta. 

 
Arbetsgivaransvarig 

- Många ansökningar efter annons på FB. Just nu har vi två personer som arbetar som 
timvikarier. De tar det som är nödvändigt att göra. 

- Förslag att skapa en grupp på Messenger där personer som kan hjälpa till i stallet vid 
behov kan kontaktas.  

- Sofia är tillbaka 1 september 2020 på 50% fram till båda barnen har börjat på 
förskolan. Anna arbetar heltid och Erika har 80% tjänstgöring till slutet av maj. 

- Nya anställningsavtal behövs till Anna (nuvarande anger arbetstid på 93%) samt till 
Erika (nuvarande avtal går ut 31 maj).  

- Kommunal kan inte teckna några lokala avtal och därför finns det ingen flex i de 
anställdas avtal. Eventuell övertid ska beordras.  

- Personalen önskar mer samlad information efter styrelsemötena. Beslut: Evy är 
kontaktperson mellan personalen och styrelsen. 

 
Ridskola 

- Det är bra beläggning i dagsläget.  
- En till häst behöver köpas in. 
 

Ungdomssektionen (Linnéa och Elsa) 
- Inget att rapportera 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 

- Garantibesiktning nästa vecka. 
- Nya ridhuset behöver läggas in mer underlag – ok att ta ur ”vår” hög. Kan även 

användas till dressyrbanan ute samt gamla ridhuset. 
- Problem med sprinklersystemet – personalen får ringa de som installerat systemet 
- Bevattning hoppbana – vi har lämnat förslag på bevattning med vattenspridning. 

 
Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy och Annelie) 

- Inget att informera om. 
 

§7 Övriga frågor 
- Covid-19. Arbetsgrupp har tillsatts (se under punkten ordförande). De övervakar 

läget och är beredda på eventuella åtgärder som behöver vidtas. 



 

- Träning Emma Lundström – tisdagar jämn vecka och onsdagar ojämn vecka kl 18-21. 
Beslut: OK med träning antingen varannan vecka kl 18-21 eller varje vecka kl 19-21. 
Emma informerar Emma L. 

- Möte med US – förslag 25 eller 26 april. Beslut: Söndag den 26 april kl 14 
- Strategi odling stora blodmasken. Beslut: Emma pratar med Jessica Lind och lägger 

upp en strategi. Bör odla nu april/maj 
 

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

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 
 


