
Protokoll fört vid sammanträde med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 21-12-14 

 

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

 

§1.    Sammanträdets öppnande 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

 

§2.   Utseende av justeringspersoner 

Christina Börjesson, Tess Wilsson 

 

§3.   Fastställande av föredragningslista 

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 det inte är några större förändringar i föreningens ekonomi 
sedan senaste styrelsemötet. 

Skara Kommun har beviljat föreningen ett driftsbidrag för ytterligare ett år. 

 

§5.   Budget 2022 

Alice Thorvald har tagit fram ett budgetförslag. Under januari månad ska budgeten vara klar. 

Styrelsen samtalar kring föreningens framtida ekonomi och vikten av att det finns en budget 
och att kostnaden för inköp av hästar finns med i den. 

 

§6.   Planering Årsmöte 2022. 

Följande beslutas gällande Årsmötet 2022: 

+ Årsmötet blir onsdagen den 23 februari klockan 18:00. 

+ Plats: Skålltorp (kan ändras vid nya covid restriktioner) 



+ Handlingar finns tillgängliga en vecka innan årsmötet. 

+ Kallelse: Kommer att sättas in på hemsidan före Jul.  

Ansvar Alice Thorvald och Andreas Fagrell. 

Andreas Fagrell informerar Valberedningen. 

 

§7.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen 

Andreas Fagrell informerar om att Ungdomssektionen har eget möte ikväll och därför finns 
inga representanter med på styrelsemötet. 

Ungdomssektionen har haft en aktiv höst med olika verksamheter. De planerar nu för årets 
sista aktivitet som blir Julpyssel. 

 

§8.  Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén lämnar följande sammanfattning gällande 2021. 

Under våren genomfördes en P&J:   

6 juni                 67 starter/ inkomst 7 500 kr. 

Under hösten genomfördes tre P&J:  

24 oktober       39 starter/ inkomst 5 960 kr.  

21 november   59 starter/ inkomst 9 570 kr. 

19 december   29 starter/ inkomst 4 240 kr. 

Dressyrtävling:  

26 september   30 starter/ Inkomst 11 560 kr. 

Totala inkomsten för höstens tävlingar 31 330 kr, varav 6 070 är inkomst från café. 

Kostnaden för höstens P&J och dressyrtävling var dommararvoden för totalt 3 000 kr. 

SORF har haft lag i både Gota Ponny dressyr och hoppning samt i dressyr div 2 häst. 

Planerade aktiviteter våren 2022 

30 januari       P&J 

27 februari     P&J 

27 mars          P&J / P&R 

24 april           P&J / P&R 



14 – 15 maj   Dressyrtävling Ponny och Häst. ( Lätt A:1, Medelsvår C:1, Medelsvår B:1, 
Medelsvår A:1. Lagklass FEI Ponny ) 

TK påtalar följande behov: 

För att kunna genomföra aktiviteterna som vi planerat måste ljudet fixas. Just nu 
fungerar inte kopplingarna mellan nya och gamla ridhuset. Mikrofonen har inte 
täckning när speakern är i nya ridhuset. 

 

§9.  Arbetsdag 

Andreas Fagrell fortsätter i samarbete med Sofia Palm att planera vårens arbetsdag den 18 
april. 

 

§10.   Information om bildande av arbetsgrupper 

Marina Bengtsson informerar om att arbetet med att bilda arbetsgrupper pågår. Tanken är 
att starta upp med följande grupper: 

+ Anläggning 

+ Trivsel 

+ Sponsor 

+ Vision 

Den 12 januari har Marina Bengtsson, Andreas Fagrell och Sofia Palm ett möte med Sisu för 
planering kring bildandet av arbetsgrupper. 

Planeringsgruppen kommer att ”handplocka” några personer till varje grupp. 

Den 18 januari planeras en uppstart med de ”handplockade” personerna i de olika 
arbetsgrupperna. 

Tanken är sedan att fylla på grupperna med intresserade personer. 

Målet är att få så många som möjligt i föreningen engagerade i en grupp. 

Bildandet av arbetsgrupper ska vara klart till Årsmötet. 

§11.   Ordförandes information 

Marina Bengtsson informerar om att Skaras fritids- och kulturnämnd hade förlagt sitt möte 
den 18 november till Skålltorp. 

Sofia Palm och Marina Bengtsson guidade nämndens ledamöter på anläggningen och 
informerade om verksamheten som föreningen bedriver. Det blev en mycket positiv 
rundvandring och ett stort intresse för verksamheten. 



Marina Bengtsson informerar vidare om olika stöd som finns att söka utifrån pandemin samt 
om olika utbildningar som det går att läsa vidare om på Sisus respektive Ridsports 
Förbundets hemsidor.  

 

§12.   Verksamhetschefens information       

Sofia Palm informerar om att det finns många som vill börja rida men att det bara finns vissa 
ströplatser kvar i ridgrupperna och att dessa kan vara svåra att placera nya elever i. 

Under Jullovet är det ridläger i mellandagarna. Barnridläger på dagtid och på 
eftermiddag/kväll är det ridläger för vuxna. 

Sofia Palm informerar vidare om att föreningen nu har köpt D-ponnyn Fenya som är 7 år. 
Fenya har mest erfarenhet av att ridas i skogen men har goda förutsättningar för att bli en 
bra ponny i ridskolan. 

Triton går nu i pension och flyttar ut till Loftstallet och till sin nya ägare Marthina Stäpel. 

Ridskolan behöver en ”ny Triton” och söker efter en stor, snäll och trevlig häst som trivs i 
verksamheten. 

 

§13.   Övrigt 

Ridning för Alla: 

Christina Börjesson informerar om att hon utifrån ”Ridning för Alla” har varit på ett 
intressant studiebesök på Ridskolan i Vara som under lång tid haft ridning för personer med 
funktionsvariationer. 

Christina Börjesson har också haft kontakt med RBU som ser behovet av att Ridskolan kan ta 
emot elever med funktionsvariationer. 

Christina Börjesson understryker att det är viktigt att vi börjar i en liten skala och bygger upp 
verksamheten utifrån de behov vi ser och med de hjälpmedel som behövs. 

För att finansiera de hjälpmedel som behövs för att komma igång med verksamheten 
kommer Andreas Fagrell och Christina Börjesson att göra en ansökan till Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg. 

 

Försäljning: 

Christina Börjesson och Evy Ekdahl lägger fram följande förslag gällande Föreningens 
medlemsförsäljning. 

Försäljning under september: 

+ Newbody 



+ Toalettpapper/tvättmedel 

Försäljning under november/december: 

+ Ullmax 

+ Bingolottos Julkalender 

+ Bingolotter till uppesittarkvällen 

Försäljning under mars: 

+ Newbody 

+ Toalettpapper/tvättmedel 

Ansvariga: 

Newbody   -   Evy Ekdahl 

Ullmax        -    Sofia Palm 

Tillfrågas som ansvariga för: 

Toalettpapper/diskmedel   -   Minna Hansson 

Julkalender/Bingolotter      -    Erika Welamsson 

Styrelsen beslutar att försäljningen kan ske enligt det framlagda förslaget. 

Marina Bengtsson tar reda på vilka krav som föreningen kan ställa på medlemmarna när det 
gäller föreningens försäljningar. 

 

§14.   Mötet avslutas 

 

                                                                                    Justeras: 

Vid protokollet:                                                         

                                                                                   Tess Wilsson        

 

Evy Ekdahl                                                               Christina Börjesson 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


