
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 22-03-08 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Marina Bengtsson, Sara Wiklert, Emma 

Andersson, Lena Rydefjord, Hilmer Fagrell, Sofia Palm (verksamhetschef), Monica Warmark 

(från § 5), Anneli Wiking (från §5), Anne Svensson 

 

§1.    Sammanträdets öppnande 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

 

§2.    Utseende av justeringspersoner 

Marina Bengtsson och Sara Wiklert valdes att justera protokollet. 

 

§3.    Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs  

 

§4.   Presentation av ledamöter och ersättare och verksamhetschef samt välkomnande av 

nya styrelsemedlemmar 

Välkomnande av nya ledamöter 

 

 §5. Ekonomisk rapport 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet. 

Sara gick igenom en uppdaterad ekonomisk rapport och den skickas ut till styrelsen efter 

mötet.  

 



§6.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen. 

Ungdomssektionen har haft årsmöte och Hilmer Fagrell valdes till US representant i 

styrelsen. US ska ha konstituerande styrelsemöte och planera årets verksamhet, de har 

planerat en myskväll under teoriveckan, v.12. 

 

§7.    Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.    

Två P&J har genomförts med nästan 70 starter på den sista. ”Träna för tävling” har 

påbörjats, med många deltagande och många förfrågningar om att delta. Dressyrtävling 

planeras för två dagar i maj, för både stor häst och ponny. Inför den 6 juni planeras en P&J 

och ev samtidigt en familjedag. Den sista ”Träna för tävling” kommer kanske att genomföras 

med publik. 

 

§8. Sammanträden 2022 

Andreas skickar ut mötesdatum för året. Styrelsemötena kommer hållas andra veckan i 

månaden på Skålltorp och växla mellan tisdagar kl 19.00 och torsdagar kl 17.00.  

 

§9.   Genomgång av genomfört årsmöte och fokusområden för styrelsen utifrån årsmötets 

direktiv  

a. Budget och verksamhetsplan – under året kommer styrelsen arbeta aktivt 

med budget och verksamhetsplan för året.  

b. Medlemsförsäljning – styrelsen lade fram förslaget att det skulle vara ett 

”ska” krav på att sälja för föreningen. Årsmötet godkände inte styrelsens 

förslag, även om årsmötet var positiva till att medlemsförsäljning genomförs 

men ansåg att medlemsförsäljning behöver uppmuntras men behöver 

kommuniceras bättre. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett bättre 

underlag inför nästa årsmöte. Styrelsen ger uppdrag till Ida och Sofia att ta 

fram förslag på hur medlemsförsäljning kan kommuniceras och uppmuntras.   

c. Årsavgift - Beslut enligt styrelsen förslag på årsmötet på årsavgift för 2023, 

senior 420 kr och ungdom 310 kr. Plus medlemsavgiften bör också höjas i 

proportion med höjningen för årsavgift för medlemmar.  

d. Särskilda satsningar enligt budget 2022 – dragning av vatten och el till 

inackorderingens vinterhagar, samt åtgärdande av ljudanläggning.  - Förslagen 

antogs av årsmötet, med tillägg att det även ska gälla ridskolans hagar.  En 

plan ska tas fram för genomförande, i första hand ljud och därefter vatten, så 

att det blir klart innan nästa vinter. Offerter ska tas in för båda arbetena och 

möjligheten att söka ekonomiskt stöd från Skara kommun och Västra 

Götalandsregionen ska undersökas.  Till nästa styrelsemöte ska offert finnas 

att ta ställning till för ljudanläggning.  



e. Försörjnings- och underhållsplan Skålltorp – Underhållsplan behöver tas fram 

med flerårsplan samt budget, detta efterfrågas av Skara kommun. Marina 

kontaktar kommuner och frågar om de har möjlighet att stödja föreningen i 

framtagandet av underhållsplan. Sofia lyfter förslaget om att anställa en 

person 1 dag/månad på en vaktmästartjänst under sommarhalvåret, dvs. när 

det inte behövs vinterpersonal. Styrelsen ställer sig positivt till förslaget om 

att anställa 1 person 1 dag/månad som vaktmästare, under tiden då inte extra 

vinterpersonal behövs.  

f. Arbetsgrupper – Arbetet med grupper fortsätter och nytt datum ska sättas för 

ett uppstartsmöte.  

g. Presentation av personal - Sofia tar fram en presentation av personalen som 

ska sättas upp i receptionen.  En organisationsskiss över föreningen ska 

presenteras på föreningens webbsida, för att visa på bredden och 

engagemanget som krävs i en ideell förening. Lena har tagit fram ett första 

förslag som kan användas och gå vidare ifrån.  

h. Antal deltagare vid årsmötet – hur kan vi locka fler till kommande årsmöten – 

Förslag på att arbeta för att årsmötet ska bli ”festligare” tex genom att 

servera mat, som måste förbokas och att uppmuntra olika ridgrupper och 

andra att nominera till olika utmärkelser.  

 

§10    Ansvarig jourlista. 

En ”back-up ” lista med nummer till någon i styrelsen ska tas fram för personalens 

helgtjänstgöring, lördag kväll och söndag kväll. Back up listan innebär att personalen skickar 

ett sms när hästarna börjar tas in och sedan ytterligare ett sms när hästarna är inne. Om 

”back up” personen inte hör något ska kontakt tas med tjänstgörande personal. Sofia tar 

fram en lista med datum och ”backup” person och skickar ut till styrelsen. Om det inte 

fungerar för utsedd person byter vi inom styrelsen.  

 

§11.   Ordförandes information  

- Marina har haft kontakt med Sparbanksstiftelsen om hinder som de lovat att sponsra. 

- Skara kommundirektör har kontaktat föreningen och kommer att göra ett studiebesök. 

- En suppleant behöver väljas Skara hästland, som kan delta när Marina inte kan närvara.  

Andreas Fagrell väljs till suppleant för Skara hästland. Årsmöte är den 30/3. 

- Axevalla travbana kommer att påbörja satsningar under året för upprustning.  

- Årsmötet för Rf distriktet är i slutet av mars. Marina, Andreas och Hilmer kommer att 

delta.    

- Klinik med equiterapeut genomförs den 17/3, några platser finns kvar.  

  



§12. Verksamhetschefens information. 

- Sofia Palm informerar att den 20/ 3 är anläggningen är bokad för avelsvärdering.  

- V 12 är det kunskapsvecka med aktiviteter varje kväll.  

- En clear round tävling är bokad i april  

- Tvåbensgalopp är bokad till den 22/5 

- Underlaget i nya ridhuset ska ses över 

- En höjning av gödselkostnader kommer att genomföras från 100 kr -ca 175 kr /ton. Det 

kommer innebära en ökad kostnad för föreningen. 

- Röjningen av hagar måste genomföras och sista datum för att söka nytt EU- bidrag är i 

mars.  

- Sjukvårdsutrustning och material bör köpas in till ridskolan och det ska göras i samarbete 

med inackorderingsstallet. 

 

§13 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 

 

 

Anne Svensson   Andreas Fagrell 

 

Justeras 

 

Marina Bengtsson                                    Sara Wiklert  

 

 


