
 

Protokoll - Styrelsemöte Skaraortens Ryttarförening  
 
Datum: 2021-02-10 
 

Närvarande: Marina Bengtsson, ordförande  
 Emma Andersson 

  Alice Thorvald 
 Andreas Fagrell 
 Evy Ekdahl 
 Jörgen Uvenfors 
 Morgan Petersson (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 
Evy Ekdahl 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av de två senaste mötesprotokollen. Ingen hade några synpunkter och 
protokollen lades till handlingarna. 
 

§5 Genomgång ”Att göra-lista” 
Listan gicks igenom och uppdaterades.  
Finansiering sopmaskin klart, inredning sadelkammare loftstallet klart, regler externa tränare 
klart, extranycklar Vadsbolås klart, underlag gödselcontainer klart och arbetskläder klart. 
 

§6 Information från ansvarsområden 
 
Ordförande (Marina) 

- Inga beslut tagna från förra mötet. 
- Information från dialogen med PNP gällande vattenläckan i nya ridhuset. 
- Sopmaskin levererad och verkar fungera bra. 

 
Sekreterare (Emma) 

- Käpphästhoppning med Caravan club – lämna över till US att fundera över. 
 

Ekonomiansvarig (Alice) 



 

- Budget 2021. Nytt kollektivavtal innebär att vi får lite ökade personalkostnader. 
Detta behöver tas höjd för i budgeten. Alice och Andreas tittar på detta gemensamt. 
Beslut: OK att lägga fram förslag på budget för årsmötet. 

- Inriktningsbeslut till nya styrelsen: avsätta en viss procent av ridskoleavgifterna till 
hästkonto 

- Resultatet för 2020 visar att vi är på rätt väg, men behöver få en ekonomi som är i 
balans under en längre tid. 

 
Arbetsgivaransvarig (Evy) 

- Manda sjukskriven 75% i tre veckor. Behöver ta in vikarier. Sabina går in och jobbar 
extra i mars. 

- Arbetet flyter på, även om det är tungt. Underlaget fryser i gamla ridhuset. Glada för 
den nya ponnyn. 

- Haft dialog med personalen och presenterat verksamhetschef och hur arbetet ska 
läggas upp framöver. 

- Sofia jobbar 80% nu och har fått klartecken från kommunal med det nya schemat. 
- Viktigt att det finns tillräckligt med administrativ tid för den som ansvarar för tex 

fakturor. 
- Styrelsen önskar en lista med vem i personalen som jobbar helgerna samt 

telefonnummer så att kontaktperson för den som arbetar ensam på helgen kan nå 
vederbörande vid behov. 

 
Ridskola (Marina) 

- Bra med den nya ponnyn. Minthra avlivad. Inlånad häst nu köpt. 
 

Ungdomssektionen (Marina) 
- Marina stämt av med US. Har digitalt årsmöte 20 februari 2021. 

 
Anläggning och underhållsgruppen (Jörgen) 

- Försöker avsluta traktorfrågan och PNP. Snöröjning och grusning fungerar dåligt. 
Stort problem nu. Detta är en personalfråga och de behöver ta tag i detta. Andreas 
tar detta med Sofia. 

- Anna har fått i uppdrag att köpa ett snöblad till fyrhjulingen. Vet ej om det är ordnat. 
Andreas kollar upp detta. 

- Gällande anmärkningar från Elektriska nämnden. Vi har varit sena med att göra 
åtgärderna. Morgan har ordnat konto via elektriska nämnden så att vi kan rapportera 
när anmärkningarna är åtgärdade. Elektriker är beställd, men de har inte varit ute 
ännu. Några punkter skulle vara åtgärdade i januari. Flera sedan i augusti 2021. 
Morgan och Jörgen har åtgärdat några punkter. Personalen behöver påminnas om att 
använda våra uttag mm på korrekt sätt – Andreas tar upp detta med Sofia. 
 

Arbetsgrupp funktionsvariation (Evy) 
- Skara kommun har tagit kontakt med Marina gällande aktiitet med inriktning barn 

och ungdomar med funktionsvariationer i maj på Vilanområdet. Marina förmedlar 
kontakt till Evy.  

 



 

§7 Övriga frågor 
- Årsmöte – förberedelse med handlingar. Verksamhetsberättelsen – Marina skickar 

den vidare när den är klar. Budget, verksamhetsplan och protokoll snart klara. 
Verksamhetsberättelsen bör svara på verksamhetsplanen för 2020. Marina kollar 
med valberedningen om de bokat in ordförande och sekreterare för årsmötet. 

- Information om genomförd MBL-förhandling – 26 januari 2021 med Kommunal. 
Utbyte av titeln ridskolechef till verksamhetschef. Kommunal hade några punkter 
som de ville lägga till. 

- Revidering av fastställd delegationsordning – Kommunal motsatte sig punkterna att 
stänga av medarbetare eller ge disciplinär åtgärd, sk ”LAS-varning”. Dessa punkter 
ska då strykas ur delegationsordningen. Beslut: att revidera delegationsordningen 
enligt förslag. Uppdaterad delegationsordning bifogas protokollet. 

- Närvaro- och yttranderätt = stående adjungering för verksamhetschef till styrelsens 
sammanträden. Beslut: bifalles, börjar gälla efter årsmötet. 
 

§8 Nästa möte 
 
Detta är sista mötet för denna styrelse. Nya mötestider beslutas av den nya styrelsen. 
 

§9 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 
 
 
 
Emma Andersson   Marina Bengtsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Evy Ekdahl 


