
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening 

Datum: 21-10-21  

 

Närvarande: Marina Bengtsson (mötets ordförande), Anne Svensson, Emma Andersson, 
Christina Börjesson, Annelie Wiking, Evy Ekdahl, Tess Wilsson, Ebba Jadenfelt (US), Linnéa 
Johansson (US), Sofia Palm (verksamhetschef) 

 

§1.   Sammanträdets öppnande 

Marina Bengtsson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§2.   Utseende av justeringspersoner 

Anne Svensson, Tess Wilsson 

§3.   Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. 

§4.   Ekonomisk rapport 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför sammanträdet. 

Sofia Palm informerar om att fakturan på anmälningsavgiften inför vårterminen kommer att 
skickas ut i slutet av oktober. 

§5.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen 

Den 22 oktober anordnar US en Myskväll på Skålltorp. 41 personer har anmält sig. 

Den 7 november blir det Spökvandring klockan 17.30. 

Den 28 november deltar US i Tomteparaden i Skara. 

Den 5 december planeras det för en Julshow på Skålltorp. 

§6.   Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén 

En dressyrtävling har genomförts och det planeras en Pay and Jump till den 24 oktober. 

Skaraortens ryttare har haft fina framgångar i olika tävlingar. 

Emma Andersson påtalar den fina sammanhållningen som finns i Ponny Hopp- och 
Dressyrlaget och hur mycket det betyder för ryttarna. 

§7.   Röjning av sly i hagarna 

Marina Bengtsson informerar om att röjningen av sly i hagarna. Det är viktigt att vi kommer 
igång med röjningsarbetet för att kunna ansöka om bidrag inför nästa ansökningsperiod. 

Förslag finns på att skapa en ”Slygrupp” som kan ta ansvar för att arbetet uträttas. 



Marina informerar vidare om att det är viktigt att Loftstallets hagar röjs eftersom där växer 
vinbärsbuskar som sprider sig lätt. 

§8.   Belysning till vinterhagarna 

Marina Bengtsson informerar om att den dåliga belysningen till vinterhagarna är ett 
arbetsmiljöproblem och måste åtgärdas. 

Åtgärd, se under paragraf 9. 

§9.   Elåtgärder utifrån Brandskyddsföreningens krav    

Marina Bengtsson informerar om att en elfirma kommer att kontaktas för att åtgärda de 
krav som ställs av Brandskyddsföreningen gällande ett antal elåtgärder. I samband med 
dessa åtgärder kommer elfirman även att lösa frågan om belysning till vinterhagarna. 

§10.  Arbetsdagen den 16 oktober 

Sofia Palm intygar att det blev mycket gjort både inom- och utomhus under arbetsdagen 
samt att det var många medlemmar som ställde upp. 

§11.  Styrelsepresentationsvecka i december - ska vi genomföra den i år 

Syftet med en sådan presentationsvecka är i första hand att: 

- på ett positivt sätt skapa en förståelse för och en känsla av att SoRF är en ideell förening 
där vi som medlemmar är med och driver en fin ridanläggning. 

- lyssna in medlemmarnas tankar och idéer. 

Styrelsen beslutar att genomföra en presentation eventuellt uppdelad på två veckor i början 
av december. Viktigt att det är två personer från styrelsen som tillsammans träffar 
ridgrupperna. 

Vid nästa styrelsesammanträde görs ett schema upp för medverkan vid träffarna. 

§12.  Ordförandes information 

Marina Bengtsson informerar om att: 

- hon deltar i möten med Skara Hästland gällande framtiden och att Skara Kommun har ett 
aktivt deltagande i det arbetet. 

- utifrån de svårigheter som finns för ridskolor att hitta hästar till sina verksamheter har 
Ridsports förbundet startat ett 10 års projekt för att få igång ett samarbete mellan 
hästuppfödare och ridskolor. 

- gått en arbetsmiljökurs arrangerad av Västergötlands Ridsports förbund. 

§13. Verksamhetschefens information 

Sofia Palm informerar om att: 



- hon haft kontakt med den person som var ansvarig för indragningen av vattnet i stallet 
eftersom det under vintern fryser. 

Indragningen gjordes enligt byggbeskrivningen och baseras på att hästarnas värme ska hålla 
frosten borta. 

Vattnet fryser när vinden ligger på och det finns inte mycket som går att göra åt problemet. 

- hon inte hittat någon direkt anledning till varför strökostnaden har ökat men att 
ridskolestallet, inackorderingsstallet och loftstallet nu har samma rutiner för 
ströhanteringen. 

- föreningen nu genom olika aktiviteter har dragit in 66 000 kr till hästkontot. 

- vissa ridgrupper inte kan fyllas upp till 9 deltagare på grund av hästbrist. Styrelsen beslutar 
att ridavgiften inte ska ökas i de grupper där ridskolan på grund av hästbrist inte kan fylla 
upp gruppen till 9 elever. 

- Manda Hellman nu slutat sin tjänst på Skålltorp och att Sabina Larsson anställts på en 80% 
stalltjänst. 

- det behövs ytterligare en stalltjänst på 50% som blir en säsongsanställning under 
vinterhalvåret. 

§14.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

§15. Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Evy Ekdahl 

 

 

Justeras 

 

Tess Wilsson             Anne Svensson 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


