Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening.
Datum: 22-04-12

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Marina Bengtsson, Monica Warmark,
Hilmer Fagrell, Sofia Palm (verksamhetschef), Sara Wiklert (tom § 12), Anne Svensson (tom §
12)
Cecilia Hjortfors deltar för att föredra punkt 7

§1. Sammanträdets öppnande
Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§2. Utseende av justeringspersoner
Monica Warmark och Sara Wiklert valdes att justera protokollet.

§3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs. Punkt 7 flyttas upp på dagordningen.

§4. Ekonomisk rapport
Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet.
Sara gick igenom budget och ekonomin och ekonomin följer plan.
Inför hösten kommer troligtvis foderpriser osv att höjas pga inflationen.
§5. Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen.

Käpphästhoppning har genomförts med ca 10 deltagare. På myskvällen under teoriveckan
var det många som deltog och kvällen var mycket uppskattad. Nästa möte är den 25/4, då
kommer Marina delta.

§6. Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.
Träna för tävling är mycket populärt bland de som deltar. Den 14-15 maj är det
dressyrtävling, för ponny dag 1 och stor häst dag 2. Det är redan många anmälda och vissa
klasser är redan fulla. 11/9 kommer det att arrangeras en hopptävling. Ev kommer
ytterligare en dressyrtävling att anordnas efter sommaren.
Pay and jump och klubbmästerskap kommer arrangeras den 6/6

§7. Offert nytt ljud på anläggningen
Cecilia Hjortfors föredrar två olika leverantörer har lämnat i offerter. Götene Ljud är den
offert som är mest intressant då arbetskostnad ingår, vilket inte ingår i den andra offerten.
Martina har haft kontakt med kommunen som vill se de offerter som skickats in eftersom de
eventuellt kan ta en del av kostnaden för att stödja utveckling av föreningen. Marina ska
även kontakta RF Sisu för att fråga om det finns möjlighet att söka stöd från dem till denna
förbättring som en återstart efter pandemin. Andreas kommer kontakta sparbanksstiftelsen
för att fråga om vilka möjligheterna som finns där för att söka stöd.
50 000 kr är avsatt i årets budget för detta men ytterligare 50 000 kr kan avsättas av budget
för 2022. Därutöver bör finansiärer sökas för att kunna installera förbättrat ljudsystem.
Styrelsen beslutar att arbetskostnaden ska ingå i offerten innan slutgiltigt beslut kan tas.
Sofia ska kontakta den leverantör som inte har inkluderat arbetskostnad i offerten så att de
kan komma in med en ny offert. Cecilia kontaktar Götene ljud och ber dem avvakta svar tills
Sorf fått svar från Skara kommun, RF SISU och Sparbanksstiftelsen.

§8. Rapport från distriktets årsmöte
Marina och Andreas deltog på distriktets årsmöte. Flera vinnare av distriktsmästerskapen
2020 och 2021 fick sina priser. Distriktet täcker geografiskt Skaraborg och Södra Älvsborg,
Göteborg och Bohuslän är ett eget distrikt. Under årsmötet tipsade Agria om konceptet
Säker hästgård, som Skålltorp nu är anmäld till, vilket innebär rabatt på Agrias försäkringar.

§9. Försörjnings- och underhållsplan
Inget nytt

§10. Arbetsdag 18/4 kl 10-15
Andreas och Anne kommer att vara med på arbetsdagen och Sofia har tagit fram en lista på
arbetsuppgifter som behöver göras som hon skickar till dem inför dagen.

§11. Ordförandes information
- Marina har diskuterat med Hushållningssällskapet angående EU stöd. Valackhagen måste
röjas för att kunna söka nytt stöd. Föreningen har bara sökt för en del av Skålltorps hagar
eftersom det är mycket mark som behöver röjas för att kunna beviljas EU stödet. En ny
ansökningsomgång kommer utlysas.
Aktivitetsdagen på Stora Ekeberg var positivt och kommunen har efterfrågat en ny
föreningsdag. Möjligheten till att starta en ny ridgrupp ska undersökas eftersom det var flera
barn på Stora Ekeberg som visade intresse av att börja rida.

§12. Verksamhetschefens information.
Sofia Palm informerar om att gödselhantering. Idag betalar Sorf ca 7000 kr/ månad men ett
avtal har gjorts med en ekolantbrukare som kommer att använda gödsel från Skålltorp på sin
gård. Avtalet innebär att gödseln hämtas utan kostnad och avtalet kommer börja gälla om
tre månader.
Ridskolan deltog på familjedag i Fornbyn 11 april. Det var mycket uppskattat.
Påskhelgen fredag - söndag kommer Öppenbana finnas för att boka
22 maj arrangerar ridskolan tvåbensgaloppen och familjedag. Sponsorer sökt till lotteriet.
Kafeterian ska vara öppen.
Lg väghyvel kommer i vår och fixar underlaget i nya ridhuset. Kostnad ca 50 000kr plus
stenmjöl. Mängd och kostnad för stenmjölet är ännu inte klart
Ridskolan har idag många elever som troligtvis slutar i vår på grund av att de tar
studenten. Så till hösten kan det vara färre ridskoleelever, samtidigt finns en risk för att det
kan bli svårare att få nya elever eftersom många andra kostnader kommer öka för familjer
på grund av inflationen.
Förslag på att ge en i personalen utbildning i att röja med röja med klinga/motorsåg.
Utan utbildning får endast tråd användas för röjsåg.

§13 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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