
 Protokoll – Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening. 
Datum 21-03-11 
Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande) 
                            Marina Bengtsson 
                            Alice Thorvald 
                            Christina Börjesson 
                            Anne Svensson 
                            Evy Ekdahl 
                            Ida Holm (suppleant) 
                            Ebba Jadenfeldt (US-ordinarie) 
                            Elin Uvenfors (US- suppleant) 
                            Sofia Palm (verksamhetschef) 
Anmält förhinder: Emma Andersson, Annelie Wiking 
 
§1 Mötets öppnande. 
Andreas Fagrell öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justerare. 
Alice Thorvald, Christina Börjesson 
 
§3. Fastställande av dagordning.  
Dagordningen fastställs efter tillägg av punkterna Ekonomi och Information om EHV-1. 
 
§4. Utseende av styrelsens vice ordförande och sekreterare. 
Styrelsen utser Andreas Fagrell till vice ordförande och Evy Ekdahl till sekreterare. 
 
§5. Presentation av ledamöter och suppleanter samt välkomnande av nya 
styrelsemedlemmar. 
Andreas Fagrell hälsar de nya styrelseledamöterna välkomna och alla styrelsemedlemmarna 
presenterar sig kort för varandra. 
 
§6. Presentation av verksamhetschefen 
Andreas Fagrell informerar om att tjänsten som verksamhetschef är ny och att Sofia Palm 
har den tjänsten. Genom den nya tjänsten ska rollerna mellan styrelsen och verksamheten 
tydliggöras. 
 
§7. Sammanträden 2021. 
Beslutades att styrelsen sammanträder en gång per månad. Alternerar mellan tisdagar och 
torsdagar. Andreas Fagrell gör en lista för vårens och höstens sammanträde under 2021. 
 
§8. Överlämnande av uppgifter från avgående styrelse. 
Eftersom uppgifterna är mer verksamhetsrelaterade överlämnar Andreas Fagrell dessa direkt 
till Sofia Palm. 
 



§9. Bildande av arbetsgrupper med olika ansvarsområden inom föreningen. 
Idag utseende av arbetsgrupp som tar fram förslag till styrelsen. 
Beslutades att Marina Bengtsson, Sofia Palm, Andreas Fagrell och Lena Rydefjord bildar 
arbetsgrupp och arbetar fram en modell för olika arbetsgrupper inom föreningen. 
Arbetsgruppen presenterar sitt förslag för styrelsen under våren. 
Tanken är att grupperna kan börja arbeta med olika områden från hösten eventuellt redan 
under sommaren. 
 
§10. Ordförandes information. 
Marina Bengtsson informerar om att hon representerar SoRF i Skara Hästland och att det ger 
möjlighet till att nätverka med olika aktörer inom hästnäringen. 
Hon beskriver också att SoRF har ett bra samarbete med Travet och med Skara Kommun. 
PNP har startat arbetet med att åtgärda problemen med nya ridhusets dränering. 
I samband med det arbetet kommer det också att tas in offert från entreprenören för att 
gräva för vintervatten till hagarna. 
 
§11.Verksamhetschefens information. 
Sofia Palm berättar att de är 5 anställda i verksamheten.  
Just nu är det 20 hästar i stallet. 
Nyligen köptes 2 hästar och 1 ponny.  
Ridskolan behöver ytterligare en häst som är tillräckligt utbildad för att klara att omgående 
gå på lektionerna. 
Svårt och dyrt att hitta hästar som fungerar bra på ridskolan. 
Planering:  

- Ferrari sätts igång inom kort.  
- Triton kommer att säljas. 
-  Afke finns det köpare till. 

I dagsläget är det 200 uppsittningar per vecka.  
- 1 knattegrupp kommer att startas inom kort. 
-  Planerar för ytterligare 1 knatte/barngrupp. 
-  Tankar finns också kring att ha en barngrupp på söndagar där fokus ligger på lugn 

uteridning/promenad. 
Aktiviteter under Påsklovet, uteritter och privatlektioner. 
Sommarens ridläger: 4 stycken utan övernattning. 
 
§12 Ekonomi 
Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet. 
Alice Thorvald informerar om att föreningen hade ett ekonomiskt jobbigt läge efter 
nybyggnationen. Efter ett antal åtgärder har ekonomin förbättrats men kräver ett fortsatt 
aktivt arbete för att nå en långsiktig stabilitet. 
Föreningen har utifrån nybyggnationen två stora lån där Skara Kommun betalar ränta och 
amorteringar samt två mindre lån som föreningen betalar.  
Löner, bokföring, bokslut och deklaration sköts sedan förra året av Wilhelmssons 
redovisningsbyrå. Det är ett samarbete som fungerar bra och som bidragit till att föreningen 
har bättre kontroll på ekonomin. 
Styrelsen beslutar att: Alice Thorvald och Andreas Fagrell har behörighet till banken. 



 
 
§13 Information från US 
Så länge pandemin varar ligger US lågt med sina aktiviteter. 
Under teoriveckan anordnar de en rykttävling som är anpassad efter de rekommendationer 
som finns. 
De har digitalt utlyst en teckningstävling där vinsten är en Käpphäst. 
US kommer också att presentera sig både digitalt och på Skålltorp. 
 
§14 Övrigt 
Alice Thorvald informerar om EHV-1 viruset som sprider sig. 
Sofia Palm gör upp en åtgärdsplan för vad som gäller på Skålltorp och håller styrelsen 
underrättad. 
Lägger också ut information på hemsidan, Fb och Instagram. 
   
På helgens ”Backup” lista tar vi bort söndagsmorgonen. Samarbete kring säkerheten sker då 
mellan personalen och den som sköter morgonsysslorna i inackorderings stallet. 
Sofia ger den informationen till inackorderingarna. 
Evy tar bort söndagsmorgon från Backuplistan. 
 
§15. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                Ordf. för mötet 
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