
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-08-12 
 

Närvarande: Andreas Fagrell, ordförande  
 Emma Andersson 

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

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

§2 Val av justerare 
Alice Thorvald 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med en extra fråga gällande nya inackorderingar samt att punkten 
gällande skrivelse från revisorer ströks. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Ingen hade några synpunkter och protokollet 
lades till handlingarna. 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
Listan gicks igenom och uppdaterades. Plan för gödselhantering klar, ansökan 
kompensationsstöd klar – vi fick 20 000:-, finansiering sopmaskin skryks, serviceavtal 
gällande ventilation och slamtömning klar, inköp av fyrhjuling och bevattningsvagn klart. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Andreas) 

- Marina meddelar att hon beslutat att Folksams cup gällande hästkunskap ska ha en 
deltävling på vår anläggning den 1 november 2020. 

- Marina meddelar att det eventuellt kommer det en person och arbetstränar under 
hösten. 

- Beslut taget sedan förra mötet gällande ny inackordering. 
- Marina planerar för det extra medlemsmötet som ska hållas den 29 augusti 2020. 
- Marina meddelar att sadelkammaren i loftstallet behöver inredas. Anna ordnar med 

detta. 



 

- Marina lämnar förslag på att anordna en good-will vecka i december där styrelsen 
bjuder på glögg och informerar kring föreningen. Beslut: förslaget bör genomföras. 

 
Sekreterare (Emma) 

- Genomgång av inkommen e-post av intresse, bl.a. påminnelse om ansökan av LOK-
stöd i augusti. 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 
- Haft några större utgifter under sommaren, bl.a. inköp av fyrhjuling. 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Personalen arbetar för fullt med att komma på aktiviteter som genererar ökad 
inkomst, tex stående tävlingar. 

 
Ridskola (Evy) 

- En av de nya hästarna ska lämnas tillbaka då hon inte fungerar i verksamheten. 
Överenskommelse är gjord med försäljare att byta till annan häst. 

- Surprise samt ytterligare en ponny hämtas nästa helg. 
- Ytterligare behov gällande hästar är en c-ponny, en d-ponny och en stor häst. 
- Ferrari och Minthra går tillsammans lika mycket som en vanlig häst, det är inte säkert 

att Afke kommer fungera i verksamheten.  
- Triton behöver pensioneras. Beslut: Personalen har fria händer att sälja honom så 

snart de bedömer det möjligt för verksamheten. 
- Xiang ska avlivas 

 
Ungdomssektionen (Elsa) 

- Ingen representant på plats 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 
- Arbetar för fullt med att beta av saker som behöver åtgärdas. Mest enkla saker. Det 

planeras in en helg då gödselramp ska byggas. Det planeras även för åtgärd av 
läckande sprinklers i gamla ridhuset. 

- Jörgen har tagit in offert på nytt arbetsfordon som är i lagom storlek och har många 
användningsområden, tex sopa stallgångar, tömma boxar, köras i stallet för att 
mocka direkt i skopa. 
 

Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 
- Ingen ny kontakt har tagits av RBU. Evy inväntar svar för att boka in möte. 

 

§7 Övriga frågor 
- Träningar externa tränare. Alice och Emma presenterar olika förslag. Beslut: Alice och 

Emma arbetar vidare med en färdigt plan. Beslut: Gällande höstens träningar får 
Emma, Alice och Marina mandat att besluta om att erbjuda utvalda tränare möjlighet 
till träning. Detta för att kunna påskynda besked till tränarna. 

- Beslut nya inackorderingar. Beslut: Alice och Marina arbetar fram en guide för hur 
sökande av inackorderingsplats prioriteras vid ny ledig plats. Alice och Marina kan 



 

sedan utifrån guiden och efter samråd med ridskolechef (f.n. Anna) besluta om vilken 
sökande som erbjuds platsen i första hand. 

 

§8 Nästa möte 
 
9 september 2020 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Andreas Fagrell 
 
 

Justeras 
 
 
Alice Thorvald 
 


