
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2020-11-11 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
 Andreas Fagrell 
 Evy Ekdahl 
 Jörgen Uvenfors 

  Therese Wilsson (suppleant) 
   
Anmält förhinder: Annelie Wiking, Morgan Petersson, Linnéa Johansson, Caroline Lorentzon 
(suppleant), Elsa Kroon (suppleant) 
 

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

§2 Val av justerare 
Evy Ekdahl 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter att punkten friskvårdsbelopp lagt 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. Glöggmingel inställt. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Inga beslut tagna från förra mötet. Avstämning med Andreas gällande pandemin och 
risportsförbundets riktlinjer. Ska göra en riskbedömning och plan/rutiner om vi får en 
smittspridning i personalen. Hästar och lektioner måste tas om hand. 
 

Sekreterare (Emma) 
- Tas upp under övriga frågor. 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Ekonomisk dipp nu. Väntar på att anmälningsavgifter och julridläger kommer in. Vi 
behöver vara noggranna med att skicka ut fakturor i tid (tex anmälningsavgiften 
skulle vara ut 1 november 2020). 



 

- Beslut: förtydligande från beslut 2 oktober 2019 Höjning av avgiften ska följa 
konsumentprisindex 2% vid årsskiftet varje år tillsvidare. Gäller både ridskoleavgifter 
och inackorderingar. 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Andreas och Evy har haft samtal med Sofia inför att hon är tillbaka på 80% från 1 feb 
2021 och då också som verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig ska vara 
kontakten med styrelsen. Vi behöver titta på en delegationsordning till 
verksamhetsansvarig. Kan vara olika delegationsområden, tex attestering vid vissa 
belopp. Styrelsen driver verksamheten framåt och verksamhetsansvarig leder 
verksamheten i styrelsens utstakade riktning. 

 
Ridskola (Marina) 

- Acolla får börja ridas igen. En annan häst som är på gång att lånas under ett längre 
tag. Kan hyra Pandora. 

- Info uppsatt gällande regler för pandemin. 
 

Ungdomssektionen (Marina) 
- Marina stämt av med US. Mycket lagt på is. Gjorde väldigt bra på Folksam cup. De har 

frågat om julshow. 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 
- Sopmaskiner, traktorer, harvar. Gödselskopa lagt till önskemål, inget klart. 
- Sjöar inne i ridhuset, ny besiktning. Känslan är att PNP vill lösa det. 

 
Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 

- Inget nytt 
 

§7 Övriga frågor 
- Nattvandring lusse – skickar intresseanmälan 
- Nya normalstadgar för föreningar – Svenska ridsportförbundet – Andreas kollar på 

detta 
- Andrahands-uthyrning inackorderingsstallet – det är för tillfället två lediga boxar. Är 

det OK att hyra ut dessa i andra hand. Hur länge är detta OK? Vem godkänner vem 
som får hyra i andra hand? BESLUT: 3 mån får boxen var tom. Andrahands-uthyrning 
är OK 6 mån totalt, sedan ska styrelsen in och godkänna om längre period. Styrelsen 
beslutar vem som får andrahands hyra 

- Info nya regler om träningar – OK förslag från Alice och Emma 
- Friskvård: beslut: 2000:- om inte kollektivavtalet säger något annat. 

 

§8 Nästa möte 
 
9 december 2020 
 



 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Evy Ekdahl 
 


