
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 21-11-11 

 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Marina Bengtsson, Alice Thorvald, Emma 
Andersson, Christina Börjesson, Evy Ekdahl, Sofia Palm (verksamhetschef )  

 

§1.    Sammanträdets öppnande 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§2.    Utseende av justeringspersoner 

Christina Börjesson, Emma Andersson 

§3.    Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med några tillägg under övriga frågor. 

§4    Ekonomisk rapport 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet. 

Alice Thorvald informerar om att anmälningsavgiften gällande vårterminens ridgrupper har 
börjat komma in. 

Vidare har elförbrukningen minskat med 25% och intäkterna för ridlägren har ökat. 

Kostnaderna för strö är fortsatt hög jämfört med tidigare år.  De intäkter vi har för strö har 
ökat i takt med kostnaderna. 

I stort har vi jämfört med tidigare år ökat inkomsterna med 26% och kostnaderna med 23%. 

Alice Thorvald menar att det går att se en försiktig positiv trend i föreningens ekonomi. 

Alice Thorvald, Marina Bengtsson, Andreas Fagrell och Sofia Palm har arbetat med budgeten 
för 2022. Utifrån det arbetet kommer Alice Thorvald att arbeta vidare med en budget. 

§5.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen. 

Finns ingen aktuell rapport. 

§6.    Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.    

En domarkurs genomförs på Skålltorp 13 - 14 november och under lördagen är det också 
programridning. 

Söndagen den 21 november är det åter dags för P&J. Under dagen är det också Loppis i 
Cafeterian där det går att fynda hästprylar. 



§7.    Nästa arbetsdag. 

Styrelsen fattar beslut om två arbetsdagar under våren. En av arbetsdagarna fastställs till 
Annandag Påsk som är den 18 april. Andreas Fagrell och Sofia Palm tar fram datum för den 
andra arbetsdagen och samråder kring annonseringen av arbetsdagarna. 

§8.    Dragning av vatten till vinterhagarna. 

Lena Rydefjord har tagit in en offert gällande dragning av el och vatten till vinterhagarna. 
Kostnaden ligger runt 50 000 kr. 

Med tanke på de investeringar som gjorts under året, främst med ridhusbotten är det svårt 
att i år genomföra projektet med vatten till hagarna. 

Styrelsen beslutar att det är ett projekt som får vila till nästa år. 

§9.    Utvärdering av försäljning av produkter.         

Evy Ekdahl informerar om att försäljningen av Newbody och Hushållspapper/tvättmedel har 
gett föreningen drygt 35 000 kr.  På försäljningen av plastpåsar kommer vinsten att vara 
ungefär 7 000 kr. 

Beslutas att Christina Börjesson och Evy Ekdahl tar ansvar för att utforma en plan över vilka 
produkter föreningen ska sälja och under vilka perioder försäljningen ska ske. 

§10    Ordförandes information. 

Marina Bengtsson informerar om att Axvalls elektriska var på Skålltorp under gårdagen. De 
kommer under nästa vecka att åtgärda de punkter på Brandskyddsföreningens elbesiktning 
som måste utföras av elektriker. Axvalls elektriska kommer också att titta på en lösning för 
belysningen till hagarna. Belysningen måste lösas då det är en arbetsmiljöfråga.  

Marina Bengtsson understryker att det är många positiva aktiviteter på Skålltorp bland annat 
kommer det under november bli Distriktsmästerskap i Bruksridning vilket är roligt att titta 
på. Det ger också ridgrupperna möjlighet att prova bruksridning då banan står kvar under 
veckan. 

§11.    Verksamhetschefens information. 

Sofia Palm informerar om att Malin Ekström kommer att anställas som stallpersonal. 
Anställningen är en säsongsanställning under vinterhalvåret och innebär arbete 2 - 3 dagar i 
veckan på. 

Malin Ekström har en djurvårdarutbildning och arbetar extra på travet. 

Vidare informerar Sofia Palm om att vi har en ponny på prov och att det är insatt två extra 
ridläger under Jullovet. 

När det gäller uppsägningar från ridelever inför nästa termin ligger siffran runt 12 personer 
vilket är ungefär samma antal som tidigare år. 

Sofia Palm har startat upp en försäljning av Ullmax produkter, finns på Fb och Instagram. 



§12    Övriga frågor. 

Nästa styrelsemöte flyttas från den 9 december till den 14 december kl 19:00. Andreas 
Fagrell återkommer med information om det blir ett digitalt möte eller ett möte på Skålltorp. 

Mats Bohman är intresserad av att köpa drickakylen. Evy Ekdahl frågar TK om de använder 
kylen eller anser att den går att sälja. 

Förslag: 

- att genom en digital Julkalender presentera föreningen och styrelsen. Alice Thorvald tar 
kontakt med Ida Holm för att fundera vidare på förslaget och eventuellt genomförande. 

”Backup listan” för stallpersonalen gällande lördag- och söndagskvällar behöver upprättas. 

Evy Ekdahl återkommer med en lista i styrelsens messenger grupp. 

§13 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Evy Ekdahl 

 

Justeras 

 

Christina Börjesson                                 Emma Andersson 

 

 


