
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum 21-09-07 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Christina Börjesson, Anne 
Svensson, Marina Bengtsson, Alice Thorvald, Ida Holm, Emma Andersson, Evy 
Ekdahl, Linnea Johansson (US), Sofia Hallgren (US) 

Anmält förhinder: Annelie Wiking, Ebba Jadenfelt 

 

§1.   Sammanträdets öppnande. 

 Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§2.   Utseende av justeringspersoner. 

 Alice Thorvald, Anne Svensson 

§3. Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställdes med ett par tillägg under övriga frågor. 

§4. Uppföljning gemensam dag med medarbetare, TK och US. 

Alla som deltagit på dagen var överens om att det var en bra och givande dag. 

Styrelsen, tankar efter dagen: 

- Finns behov av en kommunikationsgrupp. Måste finnas 
informationskanaler som når ut till alla medlemmar. 

- Viktigt att det finns en ”affärside” som håller ihop alla delar i 
verksamheten. 

- Viktigt att skapa och känna gemenskap. 
- Arbetet med arbetsgrupper, som påbörjats, behöver prioriteras och vara 

klara innan nästa årsmöte. 

Andra arbetsområden som måste prioriteras är: 

-  budget 
- Verksamhetsplanering 
- Underhållsplan 

US, tankar efter dagen: 



- Försöka få fler ungdomar att engagera sig i US arbete. 
- Anordna fler aktiviteter. 
- Göra en årsplanering. 

Medarbetare, tankar efter dagen: 

- Arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 
- Tankar kring det vardagliga, återkommande arbetet som måste göras 

klart. 

Uppföljning av dagen planerad till 21 oktober klockan 18 - 21. 

§5. Ekonomisk rapport. 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför sammanträdet. 

Alice Thorvald går igenom de ekonomiska rapporterna. På plussidan pekar Alice 
på boxuthyrningen som ökat. På minussidan är det stora utgifter för underhåll 
och utgifterna för många små inköp av utrustning har ökat. Strökostnaderna 
har också ökat. 

I samband med rapporten informerar Sofia Palm om att det är mycket 
utrustning som är sliten och behöver förnyas. 

Information kring behoven kommer att läggas ut på Hemsidan, Fb och 
Instagram. 

De stora underhållskostnaderna beror främst på bytet av underlag i gamla 
ridhuset. 

§6. Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen. 

En av ungdomssektionens medlemmar går en utbildning till Ungdomsledare. 
För att gå den utbildningen måste man vara 15 år. 

Käpphästhinder ska tillverkas.  

Planering av olika aktiviteter. 

Tröjorna som US beställt var ”feltryckta” och kommer därför även få tryck på 
ryggen. 

För två år sedan fick US Uno Bohmans stipendium och vill nu använda de 
pengarna till att iordningsställa ett US-RUM där ungdomarna kan ”hänga”. 
Målsättningen är att öka gemenskapen och få fler att engagera sig i arbetet 
med ungdomssektionen. 



Styrelsen ställer sig positiv till US önskan och beslutar att de får använda 
teorisalen och fixa till ett trevligt US-RUM. 

§7. Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén. 

Den 26 september är det lagfinal i dressyr på Skålltorp. 

Pay and Jump anordnas vecka, 42, 46 och 50. 

Lagen i Gota ponny, hopp och dressyr är igång och tävlar. Likaså dressyr div.2 
häst. Anmälningar inför vårens tävlingar kommer att göras efter den 15 
september. 

§8. Minskat EU-stöd på grund av igenväxt i hagarna- åtgärdsplan. 

Cirka 5 hektar av hagarna är igenväxta, vilket innebär att vi inte får något EU 
stöd för marken. Kan vi röja marken snabbt kan vi ansöka om stöd nästa år. 
Klarar vi inte det kan det finnas en möjlighet att ansöka 2023. 

Sofia Palm, Marina Bengtsson och Andreas Fagrell arbetar vidare med frågan 
för att hitta en lösning. 

§9. Nästa arbetsdag. 

Lördagen den 16 oktober. Andreas Fagrell kontaktar Morgan Petersson och 
Mats Bohman för att hitta en person som kan leda dagens arbete. 

§10. Dragning vatten till vinterhagar. 

Andreas Fagrell har återkopplat styrelsens synpunkter till inackorderingarna. 
Lena Rydefjord har tagit in en offert gällande grävning. En fråga är också hur 
mycket arbete som kan utföras av de som hyr i inackorderingsstallet. 

Sofia Palm påtalar behovet av en lampa i ”korsningen” vid hagarna. 

§11. Åtgärder av anmärkningar vid elbesiktning. 

Andreas Fagrell informerar om att det finns anmärkningar utifrån tidigare 
elbesiktning som inte har åtgärdats. 

Om det inte blir åtgärdat kan det påverka försäkringskostnaderna. Andreas tar 
kontakt med Morgan Petersson för att följa upp vad som återstår att åtgärda. 

§12. Försäljning av produkter. 

Andreas Fagrell informerar om att vi inte kan ställa krav på medlemmarna att 
sälja eller handla för en viss summa pengar då det inte står i avtalet. 



För att kunna ställa ett sådant krav måste ett beslut om detta tas på nästa 
årsmöte samt skrivas in i avtalet. 

Försäljningen av Plastpåsar, Tvättmedel/toalett och hushållspapper samt 
Newbody startar upp och kommer att pågå till den 2 oktober. 

Information kommer att gå ut via Hemsidan, Fb och Instagram. Material 
angående försäljningarna finns i entrén på Skålltorp. 

§13. Ordförandes information. 

Marina Bengtsson informerar om att Kultur och Fritidsnämnden kommer att 
förlägga sitt sammanträde till Skålltorp den 18 november klockan 13:00. 

Vidare informerar Marina om att Skara Hästland som från början startades av 
Travet, Skara Kommun och SORF för att utveckla området kring travet och 
ridskolan, med tiden mer blivit en intresseförening och Marina ställer frågan 
vad SORFS roll är i detta. 

Enligt Marina kommer det bli ett möte med Kommunen, Travet och SORF kring 
de här frågorna. 

Marina kommer att gå samma utbildning i Arbetsmiljö som medarbetarna går. 
Det är i Mariestad den 16 september. 

§14. Verksamhetschefens information. 

Sofia Palm informerar om att vi idag har 217 ridande elever vilket är glädjande 
men ställer också krav på att vi har tillgång till hästar. 

Finns behov av en D ponny och av en stor häst. 

Insatser för att öka inkomsterna: 

-18 september är det den Stora Skräpplockardagen och föreningen får 5000 kr 
om vi är med och plockar skräp. 

- Tvåbensgaloppen. Den 10 oktober kl 11:00. En dag för hela familjen på 
Skålltorp. Spring, gå, lufsa 5 km och ta del av andra aktiviteter. 

Arbetsmiljökurs för alla medarbetarna den 16 september i Mariestad. 

Underhåll – duschspiltorna fryser på vintern. Marina Bengtsson tar kontakt 
med Tore Larsson som gjort installationerna för att ta reda på vad som krävs 
för att det inte ska frysa. 

Arbetet med att ta fram jackor med SORF logga fortsätter. 



§15. Övriga frågor. 

Ida Holm informerar om att hon startat upp ett arbeta för att SORFS 
verksamhet på olika sätt ska nå ut till medlemmarna och andra intresserade. 

Det finns en bra plan för att använda sociala medier och Ida samarbetar med 
Sara Peterson i TK, Alice Thorvald och medarbetarna. 

Vidare planeras en film som presenterar SORFS verksamhet.  

Hippocrates kan användas mer. 

Det finns också planer på ett nyhetsbrev som kommer ut 4 ggr per år. Förslag 
på ansvarig, Anna-Karin Jonsson. Sofia Hallgren som är med på sammanträdet 
frågar Anna-Karin om detta.  

En informationsbroschyr kommer också att tas fram. 

Det är viktigt att det skapas en arbetsgrupp för kommunikation.  

Alice Thorvald föreslår en justering av Engångskostnaden som gäller 
ridhusavgiften som betalas per gång vid ridning med egen häst. 

Styrelsen beslutar att Engångskostnaden justeras till 100 kr per pass oavsett 
medlemskap. 

 

 

§16. Mötet avslutas 


