Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skaraortens Ryttarförening.
Datum 21-04-13
Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande)
Alice Thorvald
Emma Andersson
Christina Börjesson
Anne Svensson
Evy Ekdahl
Ida Holm (suppleant)
Ebba Jadenfelt (Us-ordinarie)
Sofia Palm (verksamhetschef)
Anmält förhinder: Marina Bengtsson, Tess Wilsson
&1 Sammanträdets öppnande.
Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
§2 Utseende av justeringspersoner.
Anne Svensson, Ebba Jadenfelt
§3 Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställs efter tillägg av två punkter under övriga frågor.
§4 Utseende av ansvarig för verksamhet för personer med funktionsvariation.
Christina Börjesson tar ansvar för verksamheten som vänder sig till personer med funktionsvariation.
Christina Börjesson informerar om att hon haft kontakt med Funktionsrätt som gärna vill samarbeta
med SoRF.
Sofia Palm berättar att RBU Skaraborg har varit i kontakt med henne och att de kommer till Skålltorp
tillsammans med SISU torsdagen den 15 april för en presentation av Skålltorp.
§5 Ekonomisk rapport.
Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför sammanträdet.
Alice Thorvald informerar om det ekonomiska läget som den här månaden är likviditetsmässigt
ansträngt.
För att i möjligaste mån undvika att föreningen under vissa månader hamnar i den situationen har
Alice Thorvald tillsammans med Sofia Palm beslutat om fasta datum för betalning av fakturor
gällande ridavgifter och läger.
Alice Thorvald informerar vidare om att hon idag ansökt om driftsbidrag till Skara kommun.
Driftsbidraget var förra året drygt 200 000 kr.
Finns plats för fler sponsors skyltar i ridhusen, vilket ger ett bra ekonomiskt tillskott. Styrelsen
uppmanas att inventera sina kontakter för att hitta nya sponsorer.

Andreas Fagrell informerar om att han kommer att ansöka om kompensationsstöd från
Riksidrottsförbundet för tiden 1 jan-26 april 2021.
Emma Andersson ställer en fråga angående avsättning av pengar på hästkontot.
Frågan gällande hästkontot är viktig och tas med till nästa sammanträde samt kommer för en mer
långsiktig lösning finnas med i den budgetberedning som arbetas fram under hösten-21.
§6 Bildande av arbetsgrupper med olika ansvarsområden inom föreningen – idag rapport om
arbetets framskridande.
Arbetet med att ta fram arbetsgrupper startar upp om ett par veckor.
Sofia Palm informerar om att hon och Marina Bengtsson tillsammans har funderat på vilka
ansvarsområden som är aktuella att skapa arbetsgrupper kring.
§7 Verksamhetsrapport från US.
Ebba Jadenfelt informerar om att US har planer på att arrangera en Käpphäst tävling.
Den kommer att genomföras i mindre grupper.
Vidare fortsätter arbetet med att ta fram US-kläder.
§8 Verksamhetsrapport från TK (Tävlingskommittén)
TK rapporterar att kursen ”Träna för att tävla” med digital genomgång och uppridning i ridhuset för
domare som genomförts vid ett tillfälle kommer att genomföras ytterligare två gånger och att TK
räknar med 15 ekipage per tillfälle.
TK planerar för att genomföra Öppen Bana 23-25 april samt 14-16 maj och Pay and Jump den 6 juni.
TK anordnar också en ”Hinderfixardag” och en ”Målningsvecka” under maj månad.
Inför hösten-21 planeras dressyrtävlingar för både ponny och häst samt Pay and Jump.
§9 Revidering av anställningsavtal medarbetare.
Andreas Fagrell informerar om att Anna Johansson har fått ett delvis förändrat anställningsavtal.
§10 Kompensationsutveckling och lära känna varandra – en gemensam dag för styrelse och
medarbetare.
Sofia Palm informerar om att planeringen är att den gemensamma dagen ska leda till att styrelsen
och medarbetarna lär känna varandra bättre och att vi tillsammans ska hitta en gemensam linje med
verksamheten och utvecklingen framåt.
Dagen kommer att planeras ihop med Sisu och Sofia återkommer med datum och mer information.
§11 Ordförandes information.
Andreas Fagrell informerar om att de två grushögar som finns på anläggningen och som
ursprungligen var tänkta till underlag i ridhusen blockerar del av föreningens mark.
Föreningen har startat en process gentemot Jörgen Ragnarsson som utifrån föreningens ståndpunkt
har levererat ett felaktigt material och därmed äger gruset och ansvaret för att det fraktas bort.
Andreas Fagrell har tillskrivit Jörgen Ragnarsson som har fram till 3 maj på sig att frakta bort
grushögarna.
Sker inte detta kommer processen att föras vidare till Kronofogden.

§12 Verksamhetschefens information.
Sofia Palm informerar om att ridskolan idag har 211 ridande.
Ny Knattegrupp startar kommande lördag och då är vi uppe i 218 ridande.
Vidare har vi kö både till Knattegrupp och Ridgrupper.
För att upprätthålla intresset kommer prova på ridning erbjudas de personer som står i kö.
Det är en bra bokning till sommarens ridläger.
Skara Kommun har idag tagit kontakt med Sofia Palm och efterfrågat ett läger under sommaren för
barn/ungdomar som inte har ekonomisk möjlighet att delta i ordinarie ridskoleverksamhet.
Sofia Palm tror att ett tvådagars läger innan hästarna går på sommarbete kan genomföras.
Finns också en del bokningar av anläggningen.
Anne Svensson informerar om att via ansökning till Allmänna Arvsfonden går det att få bidrag till
verksamhet som vänder sig till pensionärer och som är förlagd till dagtid.
Sofia går vidare med informationen.
Svårt att hitta hästar till verksamheten.
Sofia Palm framför tanken att vi behöver tänka på olika sätt för att få fram bra hästar till ridskolan.
Förutom att leta efter lämpliga hästar kan ett långsiktigt arbete vara att föda upp egna hästar.
Sofias förslag är att Ferrari som är 16 år och snart, på grund av sina hälsoproblem, behöver
pensioneras från arbetet i ridskolan får bli mamma till en kommande ridskolehäst.
Sofia tar fram ett kostnadsunderlag för ett sådant långsiktigt upplägg.
Alice Thorvald påminner om att Petra Alm på Svenska hästavelsförbundet tidigare tagit kontakt med
föreningen för ett eventuellt samarbete för att få fram hästar till verksamheten
Sofia Palm kommer att ta kontakt med Petra Alm.
Ytterligare en häst som behöver gå i pension och som det finns en intresserad köpare till är Triton.
Sofia Palms tanke är att Triton blir halvtidspensionär vilket innebär att han går kvar några lektioner i
veckan på Skålltorp.
§13 Verksamhetschefens tid för arbetsledning.
Punkten utgår från dagens sammanträde.
§14 övriga frågor.
Nästa styrelsemöte ändras från torsdagen den 13 maj till tisdagen den 11 maj klockan 19:00
Lena Rydefjord har skickat mail till styrelsen och undrar om det finns intresse och ekonomi för att
hon och några andra ”rastlösa själar” kan snygga upp Cafeterian och eventuellt köket.
Styrelsen uppskattar initiativet och Andreas Fagrell kommer att återkoppla styrelsens tankar till Lena
Rydefjord.
§15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordf. för mötet

Evy Ekdahl

Andreas Fagrell

Justeras

Anne Svensson

Ebba Jadenfeldt

