Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skaraortens Ryttarförening.
Datum 21-08-12

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Alice Thorvald, Emma Andersson,
Christina Börjesson, Annelie Wiking, Evy Ekdahl, Ebba Jadenfelt (US-ordinarie), Elin Uvenfors
(US-suppleant)
Marina Bengtsson och Sofia Palm(verksamhetschef) deltog under en del av mötet.

Anmält förhinder: Anne Svensson, Ida Holm
§1 Sammanträdets öppnande.
Andreas Fagrell hälsar alla välkomna till höstens första sammanträde och uttalar glädje över
att vi idag kan träffas på Skålltorp.

§2 Utseende av justeringspersoner.
Christina Börjesson, Annelie Wiking

§3 Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställs med ett tillägg från Alice Thorvald under övriga frågor.
§4 Vi arbetar ihop med att fundera över hur vi kan öka våra inkomster.

Andreas Fagrell berättar att en ny klädkollektion har tagits fram. Den är marinblå med SORFs
logga och plats för sponsorsnamn. Vid försäljning ger det inkomster till föreningen.
Finns gott om plats i båda ridhusen för fler sponsorsskyltar. Alice Thorvald skickar ut avtalen
för sponsorsskyltar till styrelsen och uppmanar alla styrelsemedlemmar att försöka hitta
sponsorer. En sponsorskylt ger en bra inkomst.
Nya ideér:

-

Sätta upp en tavla i entrén med namnen på de sponsorer som föreningen har.
Synliggör sponsorerna bättre.
Ta fram ett avtal där en person eller ett företag kan sponsra en speciell häst i stallet
och få sitt namn/företag på boxdörren.
Skapa en Fb-grupp för SORFs medlemmar för att lätt nå ut med information.
Loppis på Hemsidan.
Sälja sticklingar av blommor, delade perenner mm.

Försäljning:

Vi samtalar kring olika försäljningar och kommer fram till att vi under hösten-21 ska satsa på
tre produkter, New Body, Plastpåsar och Toapapper/ Hushållspapper/Tvättmedel

Ansvariga för försäljningen:
Plastpåsar – Emma Andersson, Toa/Hushåll/Tvättmedel – Minna Hansson, New Body- Evy
Ekdahl
BESLUT: Obligatorisk försäljning vilket innebär att alla medlemmar måste sälja för minst 350
kronor. Familj med flera SORF medlemmar 500 kronor. Vill man inte sälja betalar man 350
eller 500 kronor till föreningen.

Den som genom försäljningen drar in mest pengar till SORF vinner en PRIVATLEKTION.
När det gäller olika avgifter vid tävlingar med mera är det viktigt att vi ser över dessa och
justerar vid behov.
BESLUT: Följande priser gäller för Engångskostnad vid användning av ridhus.

-

100 kronor om du rider självständigt eller deltar i en träning där även andra rider
samtidigt.
150 kronor om du deltar i en träning där ridhuset är helbokat, dvs hoppträning i grupp
eller dressyrträning där endast ekipage som deltar i träningen får använda ridhuset.

§5 Ekonomisk rapport.
Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför sammanträdet.
Alice Thorvald går igenom de ekonomiska rapporterna. På plussidan nämner Alice speciellt
ridskoleavgifterna som ökat med 14% jämfört med förra året. Inkomsterna för uthyrning av
anläggningen har också ökat och belysningskostnaderna har minskat. På minussidan finns
ökade kostnader för reparationer och underhåll samt redovisningskostnader.

§6 Verksamhetsrapport från US
Ebba Jadenfelt informerar om att Ungdomssektionens luvtröjor nu är klara.
Us kommer att anordna en Käpphästtävling i månaden och till tävlingarna ska de tillverka
egna hinder.
Us har fått 2000 kronor i sponsorpengar.

§7 Verksamhetsrapport från TK
Inför höstens uppstart har SORF lag i både Gotacupen Ponny med Dressyr och Hoppning samt
Dressyr div2 Häst. Tyvärr har Gotacupen Häst hopning blivit inställd. Där fanns ett stort
intresse att delta.
TK vill arrangera en träningsdag med Erika Andersson för de som anmält sig till laget och
önskar att få bjuda på träningen samt mat den dagen. Ett initiativ som styrelsen ställer sig
positiv till.
TK önskar att de får en budget som de kan förfoga över till bland annat en träningsdag som
nämns ovan. De föreslår att den kan ställas i relation till inkomsterna TKs arrangemang drar

in. Andreas Fagrell förklarar att i det kommande budgetarbetet kommer en budget avsättas
för TK.
TK planerar nu inför de två Dressyrtävlingar som är på Skålltorp 25-26 september. Den 26 är
det div.2 sista omgången. Under dagen kommer det även att arrangeras en Paraklass.
Den 25 planeras för en halvdags Ponnydressyrtävling men TK väntar svar från domare så detta
är fortfarande något oklart.
Sedan startar planeringen för höstens P&J och P&R men det är lite beroende av tidsplanen för
underlaget i ridhuset samt att TKs engagemang i lagtävlingarna sätter vissa begränsningar för
när det fungerar. TK meddelar så snart de har en plan klar och för en dialog med ridskolan för
att kunna göra det som ett samarrangemang.

§8 Arbetsdag 22 augusti
Morgan Petersson organiserar upp arbetsdagen mellan 09:00 – 15:00.

§9 Kompetensutveckling och lära känna varandra – en gemensam dag för
styrelse och medarbetare 29 augusti.
Sofia Palm planerar dagen ihop med SISU och återkommer med mer information.

§10 Upplägg arbete med budget år 2022, samt ekonomisk plan och
underhållsplan år 2023 - 2025.
Andreas Fagrell informerar om att han tillsammans med Marina Bengtsson, Alice Thorvald och
Sofia Palm kommer att arbeta med planering av budget, ekonomisk plan samt underhållsplan.

§11 Ordförandes information.
Ingen information lämnades.

§12 Verksamhetschefens information.
Sofia Palm berättar att arbetet med ridhusbotten i ”gamla” ridhuset visade sig vara betydligt
svårare än väntat.
Under det översta lagret var det en hård kaka som lossnade som isflak, allt detta är borttaget.
Stenmjöls skiktet har fyllts på och jämnats till. Sedan har sand och grus lagts på och sist ska flis
läggas på.
Både mer material och arbetstimmar än beräknat har behövts.
Kostnad hittills ca 130 000 kronor.
I föreningen finns ca 250 medlemmar och vi har 20 hästar att använda till lektionerna. Varje
häst kan gå på lektion 1,5 timmar per dag.
Sofia Palm berättar vidare att Ridskolan nu har 211 elever och att det finns några få lediga
platser i grupperna.

En liten ridgrupp med funktionsvariation har startat på fredagar.
När det gäller hästarna så är Triton kvar på deltid under höstterminen. Ferrari ska avvecklas
på sikt. Surprise hyr vi och Gabbi lånar vi. Joker ska ev säljas.
Behov finns av en D ponny.
Efterfrågan på Ponnyridning:

28/8 Skara Kommun vill ha ponnyridning i Fornbyn.
28-29/8 Sommarland vill ha ponnyridning
4/9 Veterinärmuseet har Djurdag och vill ha Ponnyridning.
14 /9 Föreningsdag på Vilanområdet 17-21, Christina Börjesson och Andreas Fagrell ansvarar
för ponnyridningen.
Sofia Palm räknar med att SORF kan delta vid alla tillfällena.

§13 Övriga frågor
Alice Thorvald informerar om att det inkommit en förfrågan från en dressyrtränare om att få
boka upp träningstider på tisdagar. Styrelsen ställer sig positiv till förfrågan.
Andreas Fagrell informerar om att det från hästägarna i inackorderingsstallet framförts
önskemål om dragning av vintervatten till hagarna. Enligt Sofia Palm är det inget prioriterat
behov för ridskolan.
Styrelsen förstår behovet som finns för inackorderingshästarna och har inga invändningar mot
detta men eftersom Ridskolan inte har behov av vintervatten blir det ägarna till hästarna som
får ta fram kostnadsförslag och investeringsplan för det projektet.

§14 Mötet avslutas.

