
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-05-06 
 

Närvarande:  Andreas Fagrell, ordförande 
  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 
  Linnéa Johansson 
  Morgan Petersson 
  Evy Ekdahl 
  Elsa Kroon, suppleant 
 
Anmält förhinder: Marina Bengtsson, Annelie Wiking, Jörgen Uvenfors, Caroline Lorentzon 
(suppleant), Therese Wilsson (suppleant) 
 

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

§2 Val av justerare 
Morgan Petersson 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan några fler övriga frågor. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av föregående mötesprotokoll, ingen hade några synpunkter och föregående 
styrelsemötesprotokoll lades till handlingarna. 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
Listan gicks igenom och uppdaterades. Information om provtagning för kontroll parasiter inkl 
stora blodmasken. Primärt är det viktigt att alla ridskolehästar provtas samt att 
inackorderingar provtar sina hästar. Emma kollar upp kostnad. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Andreas) 

- Information om arbetet med Covid-19 (se övriga frågor). 
 
Sekreterare (Emma) 

- Påminner om att söka kompensationsstöd genom riksidrottsförbundet. Andreas har 
påbörjat uppgiften och behöver få in underlag på uteblivna intäkter (han har fått in 
vissa underlag redan). 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 



 

- Vi är inne i den tuffa ekonomiska perioden på terminen. De sista betalningarna för 
sommarens ridläger kommer in nu i maj. I juni kommer anmälningsavgiften för 
höstens ridlektioner in.  

- Vi har fått in fler offerter nu.  Alice och Morgan har gått igenom och tagit fram två 
förslag på företag gällande att ta hand om ekonomin – bokföring, löner och 
utbetalningar samt bokslut och deklaration. Nästa steg är att ta referenser för dessa 
två företag samt ha ett samtal. Beslut: Morgan och Alice får i mandat att gå vidare 
med offerterna och skriva avtal med Wilhelmsson Redovisningsbyrå. Blir det aktuellt 
med ett annat företag tas nytt styrelsebeslut.  

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Sofia är tillbaka 1 september 2020 på 50%. Preliminärt tillbaka på 100% januari 2021 
- Anna kvar som ridskolechef till Sofia är tillbaka på sin tjänst på 100% 
- Erika har tackat ja till en tillsvidaretjänst på 80%. Den tar vid när nuvarande 

anställning avslutas 31 maj 2020. 
- Svårt att få ihop ett arbetsschema från september. Förslag nu med ett rullande 3-

veckors schema. Lite svårt att få ihop det schemat. Det skulle behövas 8h arbetskraft 
extra per 6 veckor. Beslut: OK att lägga schema med extra personal på 8h per 6 
veckor. 

- Anna, Erika och Manda håller i sommarens ridläger. 
- Personalen önskar ett gemensamt arbete med styrelsen vad gäller att arbeta mot en 

kvalitetscertifiering via ridsportförbundet. Beslut: styrelsen genom Andreas påbörjar 
arbetet med kvalitetscertifiering och personalhandbok 

 
Ridskola (Evy) 

- Tre nya hästar behövs till hösten samt en ponny behöver köpas in. Xiang skadad för 
tillfället. Agge ska säljas efter denna termin. Minthra och Ferrari ska jobba till hösten 
men de kan inte jobba ”heltid”. 

- Frågat om att låna in hästar från BYS resterande av vårterminen. Om vi får låna dem 
är frågan om de behöver isoleras. Detta avgörs med deras vaccinationsstatus etc, se 
beslutad och gällande beredskapsplan för smittsamma hästsjukdomar SoRF.  

- Stallet ska tömmas och rengöras i början av juli. Det önskas hyras in en mindre 
maskin för tömning (liknande som förra sommaren) samt högtryckstvätt med 
varmvatten. 

- Önskemål med lämplig sopmaskin för stall. Jörgen undersöker olika typer av 
maskiner som kunde vara aktuella. Andreas undersöker ev finansiering. Lövblåsen 
kan vara ett alternativ under tiden. 

- Fråga om ramp till gödselhanteringen. Morgan har hand om frågan. 
 

Ungdomssektionen (Elsa) 
- Två aktiviteter är planerade: ”häng med US” fika utomhus samt grillkväll utomhus. 
- Önskar förslag på vad stipendium från Uno Bohmans fond kan användas till 
- Två fixardagar inplanerade – rusta upp hinder och fixa brevlåda för inkommande 

förslag 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 



 

- Garantibesiktning den 13 maj kl 8. Jörgen deltar. Andreas hör med Marina om vem 
eller båda som kan vara med. Morgan har inte möjlighet att delta. 
 

Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 
- Inget att informera om. 

 

§7 Övriga frågor 
- Covid-19. Än så länge har vi klarat oss bra. Det som har påverkat oss är inställda 

planerade tävlingar (en hopptävling och en dressyrtävling) samt pay and jump. Vi 
kommer söka kompensationsstöd genom riksidrottsförbundet för dessa 
inkomstbortfall. Det har vidtagits åtgärder för att vår personal och besökare kan hålla 
en god handhygien. Information är uppsatt till besökare. Personalen är informerad 
och har uppmanats att vara hemma vid symptom. 

- Skrivelse från revisorer – frågan skjuts på till nästa möte. 
 

§8 Nästa möte 
 
3 juni 2020 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Andreas Fagrell 
 
 

Justeras 
 
 
Morgan Petersson 
 


