
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-06-03 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Andreas Fagrell 

  Emma Andersson 
  Alice Thorvald 
  Linnéa Johansson 
  Morgan Petersson 
  Evy Ekdahl 
  Jörgen Uvenfors 
  Therese Wilsson 
   
Anmält förhinder: Annelie Wiking, Caroline Lorentzon (suppleant), Elsa Kroon (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. Säkerhetsplan klar. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Information om gällande regler under coronapandemin 
- Information om att banken vill göra ett inlägg på sociala medier gällande ridskolan 

och vår verksamhet 
 
Sekreterare (Emma) 

- Genomgång av inkommen e-post av intresse 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 
- Vi behöver anta årets budget. Det gjordes inte på årsmötet. Förslag att göra det på 

det extra medlemsmötet (se nedan). 



 

- Vi behöver planera och kalla till extra medlemsmöte för att anta ändringar i stadgar. 
Beslut: mötet hålls den 29 augusti 2020 kl 15 på ridskolan 

- Behörigheter bank och skatteverket – Morgan och Alice har dessa behörigheter till 
bank. Redovisningsbyrån samt TK behöver även behörighet till banken. 
Redovisningsbyrån och någon i styrelsen behöver behörighet till skatteverket. 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Schema är godkänt att personalen 
- Hjälp behövs till att ordna med luncher under ridlägren 
- De nya ponnyerna behöver ridas under sommaren – vi kan inte ålägga personalen 

detta då det skulle bryta deras semester. Ridningen får ske på frivillig basis. 
- Vår kontaktperson med Almega är nu Andreas (tar över efter Pär) 
- Avtal med Erika klart. Är anställd tillsvidare på 80% från 1 juni 2020 
- Sabina arbetar ca 50% från 1 september 2020 till 31 december 2020. 

 
Ridskola (Evy) 

- Positivt - ovanligt få som valt att inte fortsätta till hösten 
- Två nya ponnyer inköpta 
- Två hästar vilar, kan bli aktuellt med avlivning 
- Till städdagen den 4 juli behövs en maskin för att skotta ut boxarna samt en 

högtryckstvätt. Jörgen ordnar med detta. 
- Följande behöver göras under ridskolans arbetsdag den 14 juni 2020: ridbanor 

behöver saltas, sly behöver rensas i hagar, det behöver trimmas under hagarnas 
eltrådar, det behöver trimmas vid dressyrbanan. 
 

Ungdomssektionen (Elsa) 
- Grillkväll ska anordnas den 16 juni 2020. De hoppas på sponsring med korv och bröd 

från ICA Axvall 
- En av styrelsemedlemmarna (Sofia) slutar nu på grund av studier på annan ort  

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 

- Fyrhjulingen behöver lagas eller bytas ut. Kostnaden för lagning är nästan likvärdig 
den som vi får för fyrhjulingen i inbyte. Beslut: Jörgen får i uppdrag att byta in 
fyrhjulingen till en annan samt ordna med en bevattningsvagn. 

- Vi behöver ha serviceavtal för vissa delar. Detta blir mer lönsamt och friktionsfritt i 
längden. Beslut: Jörgen får i uppdrag att sluta serviceavtal gällande ventilation, 
slamtömning samt sprinklers. 

- Garantibesiktningen resulterade i många anmärkningar. Flera av dem ska vara 
ordnade innan sista augusti 2020. 

- Vi behöver komplettera vår utrustning med 2st röjsågar, 1st mindre traktor samt 2 
gräsklippare 
 

Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 
- Har fått en förfrågan från RBU om ett samarbete. Evy planerar in möte. 

 

§7 Övriga frågor 
- Skrivelse från revisorer – frågan skjuts på till nästa möte. 



 

- Provtagning för stora blodmasken ska göras. Vi inväntar svar och gör upp en strategi 
utefter det.  

- Parkering av transport på föreningens anläggning – ok till en kostnad på 50:-/månad. 
Det går att lägga in det som en beställning i vårt datasystem. 

- Vi behöver lägga upp en plan för externa tränare och tillgängligheten i ridhusen. 
Beslut: Alice, Morgan och Emma får i uppdrag att ta fram en sådan plan. 

 

§8 Nästa möte 
 
12 augusti 2020 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Morgan Petersson 
 


