
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 22-05-10 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Christina Börjesson, Emma Andersson, 
Sara Wiklert, Monica Warmark (from § 5) Anneli Wiking (from § 5) , Sofia Palm 
(verksamhetschef), Anne Svensson 

 

§1.    Sammanträdets öppnande 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

 

§2.    Utseende av justeringspersoner 

Emma Andersson och Christina Börjesson valdes att justera protokollet. 

 

§3.    Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. Några punkter tillkommer under punkt § 11 övrigt. 

 

 §4. Ekonomisk rapport 

Styrelsen har fått de ekonomiska rapporterna utskickade inför mötet. 
Sara gick igenom budget och ekonomin. Utvecklingsstöd från Skara kommun ska sökas, och 
även ridlägeravgifter och anmälningsavgiften för nästa termin, på 1000 kr, kommer att 
betalas in under maj/ juni. I övrigt följer ekonomin budgeten för året.  
  
 

§5.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen. 

Utgår  

 



§6.    Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.    

Dressyrtävling den 14-15 maj. Första dagen tävlingar för ponnyer är endast 21 st anmälda, 
till söndagens tävlingar för stor häst är anmälan nästan full. Swish betalningar via TDB har 
inte fungerat. Det är ett besvärligt system och förslaget är att styrelsen gör en skrivelse till 
distriktet där styrelsen påtalar hur svårhanterat det är.   

Pay and jump är planerat till den 6/6, samtidigt kommer klubbmästerskapet att avgöras.  

Två tävlingar inbokade i höst. 

 

§7. Nytt ljud på anläggningen 

Andreas har skickat in ansökan till Sparbanksstiftelsen, men ansökan har inte hanterats 
ännu.  Den utvalda leverantören Götene ljudoffert gäller under 2022, ev med mindre 
justeringar och styrelsen avvaktar med svar till leverantören tills svar har kommit från 
Sparbanksstiftelsen. Marina har kontakt med kommunen om att söka stöd men har ännu 
inte fått svar.  

 

§8. Arbetsdag 18/6 

Sofia tar fram lista på arbetsuppgifter. Andreas gör ett facebook evenemang för att 
marknadsföra och sprida information om dagen. För att få fler deltagare än vid förra 
arbetsdagen behöver mycket information ut till medlemmarna om dagen. Sofia skickar ut 
direkt information till medlemmarna om dagen via mail. Arbetsmaterial, såsom spadar, osv 
behöver ses över vad som finns och vad som behöver köpas in för att finnas tillhands vid 
arbetsdagar.      

 

§ 9.   Ordförandes information  

Marina och Sofia har kontakt med Höök angående sponsring. Sofia har även tagit kontakt 
med Djur och Natur Skara (svenska foder) om de är intresserade av att sponsra ridklubben. 

Andreas kommer kontakta Billinge energi och diskutera möjligheten och kostnaden för 
laddstolpar för bilar på parkeringen.  

 

§10. Verksamhetschefens information. 

Sofia Palm – Lektionshästar - Jimson har pålagringar i kotorna och behöver pensioneras. 
Savoy har en skada och ska vila i 6 månader och dessutom kommer det ta ytterligare tid 
innan han kan vara tillbaka i verksamheten. Nya hästar behöver köpas in och det är svårt att 
hitta hästar under 100 000 kr. Ett alternativ är att leta unghästar men det tar tid innan de 
kommer in i verksamheten.  Två spår behöver hanteras, dels inköp av hästar snarast och 
även att göra en långsiktig plan med ev inköp av unghästar som på sikt kan slussas in i 



verksamheten. Sofia med arbetsgrupp (Anne, Sara och vid behov Emma) ska ta fram en plan 
för hur det kan göras.  
 
Det är fler uppsägningar av ridskoleplatser än normalt, i vanliga fall ca 15 st, inför hösten är 
det 24 st som sagt upp sina platser. Det finns kö på nybörjare sedan tidigare och de behöver 
kontaktas om de fortfarande är intresserade av att börja rida till hösten.  
Till tvåbensgaloppen den 22 maj ca 30 anmälda idag, det behövs minst 50 anmälda för att 
genomföra. Om det blir inte blir tillräckligt antal så flyttas evenemanget fram till 
september/oktober. 
 
Avtal med privathästägare kan behöva ses över beroende på hur priset på hö kommer att 
förändras inför hösten. 
 
 
§11. 
- Miljnämnde i Västra Götalandsregionen har en utlysning för föreningarna att söka 
miljöprojekt, Klimat 2030 för 2023.  Anne skickar ut informationen om ansökan och det är 
ett digitalt informationsmöte den 13/6 som någon behöver vara med och lyssna på. 
Projektet kräver medfinansiering men det kan vara ideella arbetstimmar tex arbetsdagar för 
medlemmarna. Alla funderar om vi har några idéer på projekt och punkten tas upp på nästa 
möte.  
- Arbetsledare till söndagens den 15/5 friläggning av sargen i nya ridhuset behövs. Sofia 
arbetsleder och idag har 5-6 personer anmält sig för att hjälpa till, men fler behövs.   
 
- Säljare av Newbody produkter i höst – Evy har inte möjlighet att vara säljledare i höst. 
Christina tar över ansvaret efter Evy under hösten. 
 
 
§11 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 

 

 

Anne Svensson   Andreas Fagrell 

 

Justeras 

 

Emma Andersson   Christina Börjesson  


