
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2021-01-13 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
 Andreas Fagrell 
 Evy Ekdahl 
 Morgan Petersson 
 Jörgen Uvenfors (del av mötet) 

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

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

§2 Val av justerare 
Morgan Petersson 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet är inte klart och utskickat. Kort redogörelse. Protokollet skickas ut i sin helhet 
inför nästa möte. 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
Listan gicks igenom och uppdaterades. Finansiering sopmaskin klart – antingen leasing eller 
via PNP. Beslut: att Marina och Jörgen får i uppgift att stämma av leasingavtal. 950:-/mån i 
36mån, sedan 10% restvärde. Vi sparar in många personaltimmar på att skaffa sopmaskin.  
Inredning sadelkammare loftstallet klart. Regler externa tränare klart. Extranycklar 
Vadsbolås klart. Underlag gödselcontainer klart. Arbetskläder klart. Vinterkläder ordnade 
genom sponsorer. Beslut: Sofia kollar på basutrustning – ett par kängor, jacka och 
överdragsbyxor. SoRFs logga ska finnas på kläderna.   
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Inga beslut tagna från förra mötet. Kontakt med företag i Götene gällande projekt 
hästgödsel – Götene biogas. Sagt att vi är intresserade av att vara med. 
 

Sekreterare (Emma) 
- Tas upp under övriga frågor. 



 

 
Ekonomiansvarig (Alice) 

- Mejl från redovisningsbyrån. De fick klartecken att fakturera de extra timmarna de 
tagit. De meddelar att vår verksamhet är komplex med många bankkonton. Lönerna 
tar ibland extra tid.  De har inte tillgång till Skatteverket. Gällande bokslut så ligger 
det på en annan prisnivå, 850:-/h. De bedömer att det ska ta ca tre arbetsdagar. 
Beslut: fortsätter med redovisningsbyrå, OK också med bokslut. Klart till 15 feb 2021. 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Posten på kontoret, Emma ska ta den. Förslag att personalen påminner Emma 
alternativt att Sofia lämnar posten i Emmas privata brevlåda. 

- Byte av abonnemang gammal telefon. Beslut: Sofia får fria händer att ordna detta. 
 
Ridskola (Marina) 

- Nu 200 ridande. Ridskolan startade terminen förra veckan. Positivt med hästarna. Ev 
skulle ytterligare en C/D-ponny köpas in. 
 

Ungdomssektionen (Marina) 
- Marina stämt av med US. De undrar var de kan sitta och ha sina saker. Kan de få vara 

i domarrummet? Det kan fungera under förutsättning att de städar efter sig. Vi får ta 
detta till våren när pandemin är mindre påtaglig. 
 

Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 
- Elektriska nämnden åtgärder behöver göras. Morgan tar detta med Jörgen. 

 
Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 

- Inget nytt pga pandemiläget 
 

§7 Övriga frågor 
- Kontroll Elektrisk nämnden - klart 
- Delegationsordning – förslag OK. Beslut: att ändra till två prisbasbelopp istället för 

fem. Diskussion kring lönetillägg och kollektivavtal, MBL-förhandling. Beslut: under 
förutsättning att MBL-förhandling går igenom så har arbetsgivaransvariga mandat att 
ingå anställningsavtal med Sofia och konstatera lön. Behöver vara klart till 1 feb 2021. 

- Poäng plusmedlemmar 2020 – hur göra nu när inställda tävlingar etc, hur kan de få 
sina poäng gjorda på andra sätt? Alice och Morgan gör lista. 

- Hyra gäststallet veterinär – Beslut: OK 120:- per häst i anläggningsavgift. Om aktuellt 
att häst ska övernatta så gäller de priserna. 

- Årsmöte – förberedelse med handlingar – slutet av 27 feb 2021 15.00 Kallelse: 
Andreas skriver och Alice lägger ut på hemsidan. 
 

§8 Nästa möte 
 
10 februari 2021 
 



 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
Morgan Petersson 
 


