
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-09-09 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
  Jörgen Uvenfors 
  Therese Wilsson (suppleant) 
   
Anmält förhinder: Andreas Fagrell, Morgan Petersson, Evy Ekdahl, Annelie Wiking, 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 
Dagordningen fastställdes efter 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 inköp av foder klart. Frågan om traktorn är 
pågående – kan ev bytas in om vi köper en mindre ”multimaskin”. Ramp vid 
gödselhanteringen är klar. Möte med RBU klart. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Möte Skara hästland. Smedjeveckan på gång och har en inplanerad hästföreläsning 
digitalt 

- Bruksridning 15 november 2020 på anlägnningen. Arrangeras av Skaraborgs 
ponnyavelsförening 

- Sparbanksstiftelsen har beviljat ett coronastöd på 85 850:- 
 
Sekreterare (Emma) 

- Inget att rapportera 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 



 

- Redovisningsbyrån meddelar att det tagit mer tid än planerat att sätta sig in i vår 
verksamhet inkl lönehanteringen. Detta har medfört en extra kostnad som 
engångssumma. Vi har kommit överens att dela på den extra kostnaden på hälften 
mellan oss och byrån. 

- Lägre personalkostnader jmf med förra året – förra årets åtgärder verkar ge effekt nu 
- Foder kommer som månadskostnad, istället för en stor klumpsumma, framöver 

 
Arbetsgivaransvarig (Marina) 

- Sofia är tillbaka på 50% 
- Lotta Nilsson är konsult på westernlektionerna. Avtalas terminsvis. 
- Arbetskläder efterfrågas. Vi hänvisar till vad som är beslutat tidigare gällande detta i 

protokoll från 5 feb 2020. Viktigt att personal som slutar lämnar tillbaka de kläder 
som köpts in och som enligt beslut ska återlämnas. 

 
Ridskola (Marina) 

- Det har startats en nybörjargrupp och ytterligare en är på gång 
- Pandora börjar fungera i verksamheten 
- Ny tvättmaskin behöver köpas in. Beslut: vi köper in en ny. Jörgen ordnar med detta. 
- Afke är skadad och ska vila fram till jul. Troligen är operation av griffelben 

nödvändigt. 
 

Ungdomssektionen (Marina) 
- Ingen representant på plats. Marina har varit i samtal med gruppen. Det har funnits 

vissa samarbetsproblem i gruppen och Marina har pratat med och stöttat dem. Vi har 
en relativt ung ungdomssektion. För närvarande är de upp till ca 15år, men 
medlemmarna kan vara upp till 26 år. 

- Önskemål om grön kort kurs 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 
- PNP önskar slutbesiktning på det som är gjort. Jörgen har meddelat att det blir 

aktuellt när allt är klart. Allt skulle vara klart 31 augusti 2020, men det är inte ännu. 
Problem nu att de arbetar under tiden som hästarna är i stallet. 

- Möte med personalen gällande multimaskin och ny demo i slutet av veckan 
- Om det blir aktuellt med lösdriftshage så är ridskolehästarna prioriterade 

 
Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy per mejl) 

- Anna och Evy har den 3 september 2020 haft möte med RBU (Rörelsehindrade barn 
och ungdomar). De träffade Mona Andersson ordf och Henrik Fredriksson v. ordf på 
Skålltorp. RBU är en riksförening och de representerar Skaraborgs distrikt. De 
samarbetar de med Funktionsrätt Skaraborg som vi tidigare har varit i kontakt med. 
Genom Funktionsrätts kanaler får de hjälp att sprida sin verksamhet ut till en mängd 
föreningar mm. De arbetar med ett ”ett nytag” i föreningen och försöker hitta 
områden som deras målgrupp kan delta i och utvecklas av. De utgår från en basnivå 
utan massa krav på speciella arrangemang. På en ridavgift subventionerar RBU med 
40%. De kan också i vissa fall stå för reseersättning. Framöver: De utser en 
kontaktperson till oss. Sedan kommer de att förlägga ett medlemsmöte på Skålltorp 
våren -21 för att presentera anläggningen och vilka aktiviteter som finns här. Att det 



 

ligger så långt fram beror på Pandemin. De var mycket imponerade av anläggningen 
och positiva till ett samarbete. 

- Oavsett så behöver vi tänka till kring att personer i rullstol inte kan se över sargen i 
våra ridhus. Jörgen och Morgan klurar på en lösning. 

- Det som senare kan bli ett behov är en uppstigningsramp. Det går troligen att söka 
bidrag till detta. 

 

§7 Övriga frågor 

• Information från TK – genomgång av plan för pay&jump samt tävlingar under hösten 

• Utpris foderpriser – då foderpriserna för tillfället är relativt låga så är förslaget att 
sänka utpriset för inackorderingarna. Alice har gjort ett förslag på utpris vid olika 
påslag. BESLUT: påslag på 30% (tidigare påslag 40%) för hö från 1 oktober 2020, det 
ger för närvarande en kostnad på 3,25:-/kg. Samma pris på halm (dvs högre påslag på 
halmen) 

• Arrende – går ut 31 december 2020. Vi undersöker om vi kan köpa loss nuvarande 
staket. 

 

§8 Nästa möte 
 
7 oktober 2020, sedan 11 november och därefter 9 december 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Therese Wilsson 
 


