
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skaraortens Ryttarförening. 

Datum: 22-08-11 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (mötets ordförande), Christina Börjesson, Emma Andersson 
(från § 4), Sara Wiklert, Monica Warmark, Hilmer Fagrell, Anne Svensson 

 

§1.    Sammanträdets öppnande 

Andreas Fagrell öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

 

§2.    Utseende av justeringspersoner 

Monica Warmark och Christina Börjesson valdes att justera protokollet. 

 

§3.    Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs.  

 

 §4. Ekonomisk rapport 

Styrelsen har fått en ekonomisk sammanställning utskickad inför mötet. 
Sara gick igenom budget och ekonomin. Sorf behöver öka intäkterna. Idag, tom juli, ligger 
intäkterna över budgeterade resultat, men önskvärt är en större likviditet inför hösten. En 
plan behöver göras för hur intäkterna kan ökas. Nuvarande sponsoravtal ska ses över, flera 
av dem behöver troligtvis förnyas. Sara tar kontakt med Alice som har förteckning över 
avtalen.  Sara tar kontakt ska tas med Sparbanken Skaraborg för att få en extern översyn och 
rådgivning kring ekonomin.  
 

§5.   Verksamhetsrapport från Ungdomssektionen. 

Höstens första möte är ännu inte genomfört, då ska planering inför hösten göras.  



 

§6.    Verksamhetsrapport från Tävlingskommittén.    

Två tävlingar för häst är planerade under september, en hoppning och en dressyr. 
23 oktober planeras för KM för både häst och ponny, samt en pay and ride. En Pay and jump 
planeras i november och även planering inför våren 2023 har påbörjats   
 

§7. Resultat och utvärdering Connemarariks,  

Flyttas till nästa möte 

 

§8 Nytt ljud på anläggningen 

Ansökan till Sparbanksstiftelsen, avslogs, men Skara kommun kan bidra med 40 000 kr till 
ljudanläggning. 50 000 kr är avsatta i 2022 års budget. Utifrån detta har Andreas tagit 
kontakt Götene Ljud om vad som kan göras för ca 90 000 kr. Vissa delar är nödvändiga att 
göra snarast för att tävlingsverksamheten ska fungera.   

 

§9. Grävning av vatten  

Offerter kommer om grävning för, dels endast el, dels både vatten och el till hagarna. Lena 
har kontakt med företaget 

 

§10 Arbetsdagar h-22 

Planen är två arbetsdagar under hösten en som personalen ansvarar för och en som 
styrelsen håller i. Förslaget är att den första dagen är den 10 september, personalen ansvara 
för denna dag. Styrelsen förslag på nästa arbetsdag är den 22 oktober, Andreas samt 
ytterligare någon från styrelsen håller i dagen.   

 

§ 11. Klimat 2023 ”Västra Götaland ställer om”: Förslag, Laddstationer  

Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har en utlysning för föreningarna att söka 
miljöprojekt, Klimat 2030 under 2023.  En intresseanmälan är insänd till miljönämnden vilket 
besvarats. Nästa steg är att en idéskiss ska vara insänd senast den 30/9 och därefter ges 
besked om möjligheterna till projektansökan. 

Andreas har haft kontakt med Billinge energi och en leverantör av laddstationer, ett 
kostnadsförslag har skickats in från leverantören av laddstationer och Billinge energi har 
även erbjudit sig att sponsra. Projektet kräver egeninsats, vilket kan vara ideell tid, men är 
även positiva till samarbetsparter. 

Styrelsen beslutar att gå vidare med en idéskiss inför en eventuell ansökan 



 

§12. Styrelsen arbete h-22 

Verksamhetsplanen som är beslutat av årsmötet ger uppdrag för styrelsens arbete. Flera 
delar i verksamhetsplanen är redan igång, bla budgetarbetet, vatten/el till hagarna och 
förbättring av ljud.  

Delar som behöver arbetas vidare med under hösten är: 

- bilda och starta arbetsgrupper, bör startas snarast  

- starta långsiktig budget och underhållsplan, Marina har haft kontakt med Skara kommun 
om detta 

- tillgänglighet för ökad delaktighet, Andreas och Christina arbetar vidare inför hösten.  

   

§13. Tillkommande ärende  

- Leader ansökan- Anne har haft kontakt med Leader om möjligheten att söka projekt för att 
starta ett lösdriftssystem med unghästar på Skålltorp. Syftet är att säkra en försörjning av 
hästar till ridskoleverksamheten.  Det finns möjlighet att söka projekt för detta under 2023, 
krav är minst 40% egenfinansiering, (kan vara ideell tid) och att projektet ska ge en ökad 
”attraktivitet/aktivitet”, dvs går inte att endast söka för att bygga lösdriftsboxar utan syftet 
måste ge ett långsiktigt mervärde. Steg ett är att skicka in en idéskiss till Leader för vidare 
diskussion med dem.  

Styrelsen beslutar att Anne kontaktar Sofia för att gå vidare med möjligheten till ansökan 

  

- Köket i cafeterian behöver ses över både hur det är organiserat och vad som behöver 
köpas in för att kunna fungera under tävlingar mm. Steg ett är en inventering av vad som 
finns i köket och vad som kan slängas och vad som behöver köpas in. Monica påbörjar 
arbetet och frågar Linda Lindetun om hjälp med det arbetet. Förslaget var också att kontakta 
SISU om de har något om kost/mellanmål till föreningar som kan utöka cafeterians utbud.  
 

 §14. Ordförandes information  

Utgår 

 

§15. Verksamhetschefens information. 

Personalen är på plats och har satt igång hästarna inför ridskolestart nästa vecka. Marthina 
Stäpel kommer att vara kvar som personal under hösten. Två hästar är halta, Akolla och 
Olenka, och kommer behöva vila ytterligare några veckor. Jimson är inte halt men bör 



slussas ut från verksamheten. Savoy är inte halt och kommer att sättas igång under hösten. 
Två hästar är på ridskolan på prov, men det behövs ytterligare en ponny till verksamheten. 
En kurs planeras under hösten för barn vilkas föräldrar inte har ekonomiska resurser för 
ridskolelektioner. Detta sponsras av extern part.   
Kurs i röjsåg och brandkunskap kommer hållas under hösten för personalen. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet   Ordförande för mötet 

     

Anne Svensson   Andreas Fagrell 

 

Justeras 

 

Monica Warmark   Christina Börjesson  


