
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-10-14 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
 Andreas Fagrell 
 Morgan Petersson 
 Evy Ekdahl 
 Annelie Wiking 

  Therese Wilsson (suppleant) 
   
Anmält förhinder: Jörgen Uvenfors, Linnéa Johansson, 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 efter att punkterna ”loftstall – hagar” och ”avföring hundar” lagts 
till. 
 

§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. Vi kommer inte ansluta oss till Wellnet, serviceavtal 
sprinklers är klart och köp av ny tvättmaskin är klart. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Marina – kort information inför kommande nämndmöte.  
 
Sekreterare (Emma) 

- Informerade om mejl från TK angående kommande tävlingar och önskan om hjälp 
med funktionärer. 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 
- Fortsatt minskade personalkostnader jmf med förra året 



 

- Ekonomin ser fortsatt stabil ut 
- Redovisningsbyrån behöver ca 2 extra timmar per månad jämfört med offerten 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Saker att fixa: röjsåg, fler nycklar från Vadsbo lås (Marina ordnar), arbetsdag (Morgan 
ordnar) 

- SISU vill träffa styrelse, personal, TK och ungdomssektionen vid tillfälle 
- Arbetskläder tas upp igen. Beslut: lista på vad som saknas ska upprättas och sedan 

köps kläder in efter godkännande av Marina eller Andreas. Ska vara klart vid 
årsskiftet. 

- Ridskolan önskar att någon försäljning, liknande Ullmax och Tvättmästarn dras igång 
inom kort av medlemmar. 

 
Ridskola (Marina) 

- För närvarande är det 197st ridande, vi hoppas snart vara minst 200st. Det är bra 
balans mellan barn, ungdomar och vuxna som rider. Det är 5 lektioner mån-ons och 
lör. Tors-fre är det 4 lektioner. 
 

Ungdomssektionen (Marina) 
- Ingen representant på plats. Marina meddelar att Folksam cup genomförs digitalt. 

Sektionen har fått sponsring från Byggmax för att bygga käpphästhinder. Två 
aktiviteter planeras genomföras under höstlovet vecka 44. 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 
- Avtal med waterboys är klart 
- Förstärkt underlag till gödselcontainer ska ordnas inom kort. Morgan och Jörgen 

ordnar. 
 

Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 
- Kontaktperson RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) är ordnat 

 

§7 Övriga frågor 

• Skrivelser revisorer – ffa två punkter som vi behöver förbättra. Det är redovisningen 
och verksamhetsberättelsen. Redovisning ser vi redan är åtgärdad i och med att 
redovisningsfirma anlitats. Vi ska arbeta med att få ordning verksamhetsberättelsen i 
god tid. 

• Ersättning skada ridskoleelev – om sjuk/skadad under minst fyra veckor kan plats 
reserveras vid uppvisande av läkarintyg (se info på hemsidan under Ridskola och 
avbokning/igenridning). 

• Föreningsavtal Granngården – information från mejl Granngården Skövde uppläst. 
Inte aktuellt i dagsläget att skriva föreningsavtal 

• Kompensationsstöd ht 2020 – Andreas har koll på eventuella ansökningar som ska 
skickas in. 

• Avföring hundar – det ligger mycket hundskit utomhus runt om på anläggningen. OK 
att sätt upp lappar om att påminna besökare att plocka upp efter sin hund. Emma 
ordnar. 

• Loftstall – diskussion om vilka hagar som kan nyttjas och hur.  



 

 

§8 Nästa möte 
 
11 november och därefter 9 december 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Alice Thorvald 
 


