
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 22-02-10 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Alice Thorvald, Christina Börjesson, Anne 

Svensson, Annelie Wiking, Evy Ekdahl, Tess Wilsson, Sofia Palm 

 

§1.   Sammanträdets öppnande. 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§2.   Utseende av justeringspersoner. 

Alice Thorvald, Christina Börjesson 

§3.   Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställs med några tillägg under övriga frågor. 

§4.   Ekonomi. 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet. 

Alice Thorvald informerar om att bokslutet inte är klart och att revisorerna är informerade 

om detta. 

Vidare informerar Alice Thorvald om att ett av föreningens lån är avbetalat i sommar. 

Sponsringsavtalet som föreningen har med Jula löper ut. Sofia Palm tar en förnyad kontakt 

med Jula. 

§5.   Budget för kommande verksamhetsår. 

Alice Thorvald informerar att budgetarbetet för 2022 baseras på det ekonomiska utfallet 

2021. 

I den nya budgeten har några kostnadsposter tillkommit exempelvis, inköp av nya hästar, 

särskilda satsningar för anläggningen. 

Reparation och underhåll har samlats under ett konto. 

TK (tävlingskommittén) har fått en ökad budget. 

§6. Planering av Årsmöte. 

Tid och plats: 

Onsdagen den 23 februari klockan 18:00, i teorisalen på Skålltorp. 

Kallelse: 

Kallelsen finns publicerad på föreningens hemsida. 



Inkomna motioner. ( senast 3 veckor innan årsmöte) 

Inga motioner har inkommit. 

Valberedningens nomineringar till ledamöter och ersättare i styrelsen. 

Valberedningens arbete pågår. 

Möjliga avsägelser valberedningen. 

Valberedningens tre ledamöter har avsagt sig fortsatt uppdrag. Styrelsen samtalar kring 

namnförslag till valberedningen.  

Verksamhetsberättelsen. (tillgänglig 1 vecka innan årsmötet) 

Verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut till styrelsen. 

Förvaltningsberättelse/balans och resultaträkning. (tillgänglig 1 vecka innan årsmöte) 

Revisorernas berättelse. (tillgänglig 1 vecka innan årsmöte) 

Verksamhetsplan. (tillgänglig 1 vecka innan årsmöte) 

Budget. (tillgänglig 1 vecka innan årsmöte) 

Förslag årsavgift. 

Styrelsen beslutar att inför årsmötet föreslå en indexreglering av medlemsavgiften och 

plusmedlemskapet från och med 2023. 

Förslag ombud till SvRF´s och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud. 

Styrelsen föreslår Marina Bengtsson 

Förteckning medlemmar med rösträtt. 

Sofia Palm tar fram en lista på medlemmar med rösträtt. 

Ordförande och sekreterare till årsmötet. 

Förslag till ordförande:  Morgan Peterson, Judith Fagrell, Gunilla Af Kleen. 

 Andreas Fagrell tar kontakt med de föreslagna personerna.   

Förslag till sekreterare: Evy Ekdahl. 

 Evy Ekdahl accepterar förslaget. 

Fika till årsmötet. 

Annelie Wiking tar ansvar för fikat och för att skaffa medhjälpare. 

Teknik till årsmötet. 

Ansvariga för tekniken Alice Thorvald och Sofia Palm. 



Konstituerande styrelsemöte. 

Det konstituerande styrelsemötet hålls efter årsmötet. 

Tillägg till årsmötets föredragningslista. 

Information kring föreningens försäljning höst och vår samt det ansvar vi vill att alla 

medlemmar tar för försäljningen. 

Andreas Fagrell pratar med Marina Bengtsson angående vilka krav som kan ställas på 

medlemmarnas delaktighet i olika försäljningar. 

§7.  Verksamhetsrapport från US (Ungdomssektionen) 

Hilmer Fagrell rapporterar via Andreas Fagrell att US under våren kommer att iordningsställa 

teorisalen till ett US rum. 

Vidare fortsätter arbetet med Käpp Häst hindren. 

§8.   Verksamhetsrapport från TK. (Tävlingskommittén) 

23/1 hade vi en välbesökt kväll med tävlingssäsongsuppstart för licensryttare där de bjöds på 

pizza och Erika Andersson berättade om hur man bäst förbereder sig för tävling. 

Två lag är anmälda till vårens serier Ponny Hoppning Div 3 och Häst Dressyr Div 3. 

Årets första P&J gick av stapeln den 30 januari. Trots storm och Covid blev det 32 starter och 

dagen flöt på bra med funktionärer från Ridskolan. 

Inkomster 4120 kr på anmälningsavgifter och rosetter samt 400 kr för försäljning av fika. 

TK får många positiva kommentarer från deltagarna för arrangemangen och det är roligt att 

ryttarna uppskattar att komma till Skålltorp. 

Nästa P&J är den 27 februari. 

Datumen för ”träna för att tävla”, träningsserie i dressyr med Pay and Ride , 6/3, 3/4 och 1/5 

med en inledande föreläsning 5/3. 

14-15 maj blir det tvådagars dressyrtävling för ponny och häst. 

Vecka 6 kommer Götene Ljud och lämnar en offert på nytt ljudsystem. 

§9.    Arbetsdagar 

Andreas Fagrell och Sofia Palm planerar vidare för arbetsdagarna. 

§10.  Ordförandes information. 

Ingen information. 

§11.  Verksamhetschefens information. 

Sofia Palm informerar om att det på grund av sjukdom i personalgruppen har varit en tuff 

period att få verksamheten att fungera. 



Just nu är det 208 ridande elever. 

Planerar för att starta en Knattegrupp på torsdagar samt under våren en grupp för pappor på 

lördagar. 

Det finns också planer på att genomföra en ny Tvåbens galopp under våren. 

Hästar: 

Liwa är såld. 

Bamse är ny i stallet och honom har vi på foder. 

Timmy är också ny och här på prov, han är Jimsons lillebror. 

Behovet nu är en D Ponny. Det bästa är om vi kan köpa in unga hästar som långsamt kan 

växa in i verksamheten. 

 

§12.   Övriga frågor. 

Gällande rutiner kring foder så beslutas att inackorderingar ska faktureras efter faktisk 

förbrukning i systemet istället för tidigare uppsatta fodermängdsintervall. Inackorderingar 

håller aktuell foderstat uppdaterad i systemet. Detta görs för att skapa mindre 

administration kring faktureringen. 

Det beslutades också att stallhyran debiteras hel eller halvmånad. Vid inflyttning, avflyttning 

eller tillfällig flytt gäller debitering från 1a eller 15e varje månad. Vid exempelvis flytt den 

16e debiteras full månad (t o m den sista i månaden) och vid inflyttning den 14e debiteras 

också full månad (fr o m den 1a i månaden). 

Beslutet gäller från 22-03-01. 

Styrelsen beslutar att tillmötesgå Erika Anderssons synpunkter gällande hennes 

plusmedlemskap. Andreas Fagrell informerar Erika Andersson om att hon ska betala 110 kr 

till föreningen. 

Styrelsen samtalar kring vilka arbetsuppgifter som ska ge pluspoäng i plusmedlemskapet. 

 

§13. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet                                             Justeras 

 

Evy Ekdahl                                                     Alice Thorvald                Christina Börjesson 

 



 

 

 

 

 

 


