
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum 21-05-11 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Alice Thorvald, Emma Andersson 

                        Anne Svensson, Christina Börjesson, Evy  Ekdahl, Marina Bengtsson 

                        Ida Holm (suppleant), Ebba Jadenfelt (US-ordinarie) 

                        Elin Uvenfors (US-suppleant), Sofia Palm (verksamhetschef) 

Anmält förhinder: Annelie Wiking, Tess Wilsson 

 

§1 Sammanträdets öppnande. 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§2 Utseende av justeringspersoner. 

Alice Thorvald, Christina Börjesson 

§3 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställes efter en justering av ordningsföljden på några punkter.  
Justeringen genomfördes på grund av att Sofia Palm eventuellt behövde lämna mötet.  

§4 Ekonomisk rapport. 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför sammanträdet.  

Alice Thorvald informerar om att föreningens ekonomi inte är lika likviditetsmässigt 
ansträngd som förra månaden men att vi är i ett stort behov av driftsbidraget från Skara 
Kommun. Alice Thorvald har varit i kontakt med Skara Kommun och de förklarar att 
utbetalningen försenats av ett fel i deras system. 

Vidare går snart anmälningsfakturan för höstterminen ut som tillsammans med avgifterna 
för sommarens läger ger ett ekonomiskt tillskott. 

Alice Thorvald understryker vikten av att vi på olika sätt hittar inkomstmöjligheter, 
exempelvis reklamskyltar i ridhusen, stimulera till fler köp av ridhuskort med mera. 

§5 Förbättring av underlag ridhus och hoppbana. 

Sofia Palm informerar följande: 

Nya Ridhuset, Ridbanan sluttar mot den delen som tidigare stod under vatten och det beror 
på att stenmjölet i underlaget har, i samband med dräneringen, ”runnit ut”. 



Enligt den firma Sofia Palm varit i kontakt med för att åtgärda ridhusbotten kommer 
stenmjölet under en längre tid att försvinna ut, vilket innebär att vi måste vänta cirka 6 
månader med att anlägga en ny ridhusbotten. 

Under den tiden får befintligt underlag hållas i så gott skick som möjligt. 

Gamla Ridhuset, Ridbanan måste åtgärdas, bottenplattan rättas till och nytt poröst underlag 
läggas in. Sofia Palm informerar styrelsen då hon fått in kostnadsförslag. 

Hoppbanan, Underlaget på hoppbanan är ok. Det som måste åtgärdas är att ta bort en sten, 
vilket blir en uppgift till kommande arbetsdag. 

§6 Arbetsdag.  

Två arbetsdagar planeras, en innan sommaruppehållet och en efter. Sofia Palm ansvarar för 
arbetsdagen innan sommaruppehållet och styrelsen tar ansvar för den som är efter 
sommaruppehållet. 

Andreas Fagrell frågar Morgan Petersson om han är villig att organisera upp arbetsdagen i 
augusti. 

§7 Bildande av arbetsgrupper med olika ansvarsområden inom föreningen – rapport om 
arbetets fortskridande. 

Andreas Fagrell informerar om att han tillsammans med Marina Bengtsson, Sofia Palm och 
Lena Rydefjord har träffats och startat upp arbetet med att ta fram förslag på grupper med 
olika ansvarsområden. 

I varje grupp ska det finnas en gruppledare som har ett ansvar för att samla ihop gruppen 
och få igång arbetet. Gruppledaren ska ej vara en styrelseledamot. 

Sofia Palm kommer att vara spindeln i nätet och ha kontakt med alla grupperna. 

Förslag på grupper:  

 -Underhållsgrupp,  

-Trivselgrupp,  

-Försäljningsgrupp (toapapper, Ullmax etc),  

-Marknadsföring (ex. vilka kan vi nätverka med, vad kan anläggningen användas till mer än 
häst etc.),  

-Gruppen som hittar nya infallsvinklar för att få in pengar (ex. vad kan vi göra mer än plocka 
pant, reklamskyltar ???) 

Nästa steg är att hitta gruppledare och sedan planera in en uppstartsdag. 

§8 Avsättning av medel till hästinvesteringar. 

Andreas Fagrell beskriver att han och Marina Bengtsson har samtalat kring kommande 
budgetarbete och vill påtala vikten av att prioritera hästarna.  



För att få en hållbarhet i Ridskolans verksamhet måste vi ha en ekonomisk planering där 
medel för hästinköp avsätts i budgeten. 

Arbetet med att ta fram en budget för verksamheten startar till hösten. 

§9 Verksamhetsrapport från US. 

Ebba Jadenfelt informerar om att: 

 - US planerar att genomföra en Käpphästtävling 13 juni. 

 - US kläderna är beställda och att de sedan ska tryckas med US logga och namn. 

§10 Verksamhetsrapport från TK. 

Andreas Fagrell har fått följande information från TK. 

På den senaste ”Öppen Bana” var det 28 ryttare som deltog. 

Kursen Träna för att tävla hade vid senaste tillfället 12 deltagare. 

Planeras för en Öppen Bana under Kristihimmelfärdshelgen. 

Vidare planeras en dressyrtävling 25-26 september 2021. 

TK anmäler inför hösten lag i både Dressyr och Hopp för häst och ponny. 

§11 Kompetensutveckling och lära känna varandra – en gemensam dag för styrelse och 
medarbetare. 

Beslutas att den gemensamma dagen blir söndagen den 29 augusti -21. 

Sofia Palm planerar den ihop med Sisu och återkommer med mer information.  

§12 Ordförandes information. 

Marina Bengtsson informerar om att: 

- grushögarna från byggtiden nu är borta. 

- anläggning är uthyrd till olika klubbar vid ett antal tillfällen under våren. 

- det händer mycket kring den nya satsningen vid Axevalla Travet. 

§13 Verksamhetschefens information. 

Sofia Palm informerar om att: 

- Ridskolan nu har 220 ridande och att det i princip är max för hur många som vi har 
möjlighet att ta emot. 

- den 5/6 blir det, i samarbete med RBU, en ”Prova På Ridning” för barn och ungdomar med 
funktionsvariation. 

- det i samband med skolavslutningen den 11 juni är nattvandring i Skara. SORF kommer att 
delta och det ger föreningen 5.000 kr. 



§14 Övriga frågor. 

Är PNPs arbete på Skålltorp avslutat? 

Marina Bengtsson informerar om att det finns punkter på åtgärdslistan som är kvar och 
behöver åtgärdas. 

Behövs en fortsatt dialog med PNP. 

§15  

Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet                                                          Ordf. för mötet 

 

 

Evy Ekdahl                                                                 Andreas Fagrell 

 

 

Justeras 

 

 

Alice Thorvald 

 

 

Christina Börjesson 

 


