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Närvarande: Maria Adolfsson, Nora Gröhn, Nora Åkerström, Michelle Tirroniemi, 
Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Linda Kohlén, Anna Blomstam, adjungerad 
Malin Johansson, ridskolechef  
Ej närvarande: Anna-Karin Bouvin, Frida Häggström, Katja Bergman, 
Julia Hagström, Ellen Åkerström 
 
§ 38 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
§ 39 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
§ 40 Val av protokolljusterare  
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll.  
  
§ 41 Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   
Haft avstämning med Länsstyrelsen inför etablering av lösdriften.  

• Spolat avlopp i gamla, då det var stopp. Köpte en egen spolslang till 
högtryckstvätten.  

• Vattnat utebanan  

• Jobbat med småfix och planering  

• Elbesiktning genomförd som gick bra, några små saker att fixa 
 
Plan för kommande period  

• Börja stängsla in för lösdriften (bygger på godkännande från Länsstyrelsen)  

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, med ett riktigt räcke  

• Prata med Vemmab kring vattensamlingarna som kom efter att vägarna förstärkts 
ut till hagarna  

• Justera värmen i nya, då den idag är ojämn  

• Ta in nya offerter på avfallshantering 

• Börjat ta in offerter för ligghallar i lösdriften  
 
Övrigt  
Använd felanmälansformuläret om du upptäcker något som behöver fixas. 
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b. Ridskola  
Summering   
Det har varit en intensiv period med många aktiviteter. Tyvärr är flera hästar 
fortfarande skadade, vilket gör att vi får vara extra försiktiga med de vi har så att de 
inte jobbar för mycket. Finns inga möjligheter att rida igen just nu.  
Vi har seminerat Curacao, och El Salvador är kastrerad. Vi fick erbjudande om att 
köpa ett till avelssto, men vi tackade nej efter lite funderande.  
 
Plan för kommande period 

• Personalen ska ha planeringskonferens inför hösten, samt utvärdera några av 
våra projekt och aktiviteter som vi har genomfört. 

• Svenska Ridsportförbundet kommer att lägga ett yrkesprov för hästskötare här i 
maj.  

• Det är nu klart att vi har hand om entréerna på Strömsholmsdagarna den 4-6 juni 
2022.  

 
c. Ekonomi  
Summering   
Det ackumulerade resultatet för april ligger på 409,1tkr vilket är 3,3tkr över budget.   
 
Vi ligger fortfarande över budget på intäktssidan, nu med ca. 10% men vi ser dock 
att kostnaderna ökar med oroande fart, där ligger vi i dagsläget med ca. 15% högre 
kostnader än budgeterat. Även om prognosen tidigare har justerats för högre 
kostnader verkar det inte vara tillräckligt då flera prishöjningar har varslats och priser 
på till exempel el och diesel inte verkar återgå till tidigare nivåer.  
 
För att kunna hantera situationen på bästa sätt så vi minimerar/eliminerar behovet av 
att använda vårt sparande till betalning av daglig verksamhet rekommenderas en 
höjning av ridavgifter och att vi för varje verksamhetsområde tar fram en konkret plan 
för hur vi kan optimera ekonomin. Det pågår arbete med att ta fram detta och även 
informera Hallstahammars kommun om läget.  
 
Swedbank har anslutit till Swish för företag vilket gör att fler personer nu kan hålla 
koll på swish-inbetalningar via en app. 
 
Plan för kommande period   
Prognosresultat 2022:   
Resultat: -225tkr (exkl. avskrivningar för årets investeringar).  
Likviditetsresultat: -732tkr  
 
Resultatet beror på att kostnaderna har ökat, inflation.   
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Planerade investeringar/större projekt resten av året:  
Pågående:   

• Målning av väggar i gamla ridhuset är påbörjad, kommer slutföras våren 2022  

• Etablering av lösdrift 
 
I prognos:   

• Renovering av uteboxar (två offerter inhämtade, beställning lagt)  

• Målning av nya ridhuset (offert inhämtad, vi kommer begränsa åtagandet efter 
semestern när vi har bättre koll på hur etablering av lösdrift faller ut)  

• LED belysning i gamla ridhuset (två offerter inhämtat, ev. delfinansiering med 
bidrag, ansökning inskickad till Bra Miljöval. Vi kommer dessutom att ansöka om 
bidrag från RF SISU.)  

• Hästar 
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Diskussioner om möjligheter för att dra ner på kostnader och hur vi kan öka intäkter 
för att täcka upp det prognosticerade underskottet.  
 
d. Tävling 
Summering   
Har sammanställt resultatet för dressyren från den 23 april och det blev ett positivt 
resultat på ca 10 000 kr samt väntar man på besked om en bidragsansökan på 
5000 kr. 
  

Plan för kommande period   
Planerar Hallstahoppet som äger rum i mitten av juni.  
  
e. Medlemsinsats   
Summering   
Funktionärsutbildning under pokaljakten, tyvärr var det få deltagare.  
 
Plan för kommande period   
Grillkväll planerad 20 maj 2022 
  
f. Ungdomssektionen  
Summering 
Har ändrat anmälningssätt igen för sina aktiviteter så att de ska få in all information 
som de behöver om allergier osv. Anmälan ska nu ske via mejl och bekräftas via 
swish-betalning.  
 
Plan för kommande period   

• Rykttävling med grillkväll den 13 maj 2022 

• Ska delta i lokal käpphästtävling på Rocklunda ridklubb, den 28 maj 2022 
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g. Hyresgäster  
Summering   
Fungerar bra just nu.  
 
Plan för kommande period   
Det ska göras en planering för sommaren med hagar osv.  
 
h. Webb  
Summering   
Har mejlat kontaktpersonen för webb via ridsportförbundet men har inte fått något 
svar än. 
 
Plan för kommande period   
Ska få kontakt med representanter för nya webblösningen och lägga upp en plan för 
införandeprojektet.  
 
i. Sponsring 
Summering 

Några nya företag är tillfrågade, uppföljning återstår.  

Plan för kommande period. 

Ta fram en aktuell kalkyl gällande leasing/köp av B-kortsbil 

Ska titta på möjligheterna att arrangera ett sponsorevent i samband med 

Hallstahoppet. 

j. Uthyrning 
Plan för kommande period 

• Formalisera och marknadsföra uthyrning av gamla caféet som lokal för barnkalas 
(avvaktar renovering). 

• Ta fram marknadsföringsplan (efter Corona). 
 
Kommande bokningar: 

• Goldenklubben Västmanland har bokat ett ridhus över dagen den 22 oktober för 
hundaktivitet 

• P.R.E. föreningen har preliminärbokat anläggningen (2 ridhus, utebana, nya 
stallet, grushagar, konferens, gamla caféet, omklädningsrum och sekretariat) för 
championat 30 sep kväll -1 okt 2022 em/kväll 

 
k. Interiör   
Summering 
Under april månad har vi haft årets första städdag inomhus där vi påbörjade även 
städning i gamla ridhuset. Det var ett gäng som deltog i städdagen och hade en 
trevlig fika efteråt, men vi skulle kunna ha varit många fler. Jaana och Elin som är 
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med i interiörgruppen och även hyresgäster i privatstallet deltog. De har bett fler 
hyresgäster att delta i städdagar och lagt upp datum i hyresgästgruppen vid två 
tillfällen.  
 
Plan för kommande period 
Under maj månad kommer vi att ha en städdag den 28 maj mellan kl 13 - 16 med 
städning även ute denna gång och grillning om vädret tillåter. Medlemmarna kommer 
att bjudas in till detta event via Facebook och en lapp i stallet, det står även på 
hemsidan. Anna B ansvarar för eventet, om fler vill hjälpa till så är det välkommet. 
 
l. Försäljning 
Summering 
Under april månad så har vi sålt bingolotter och sverigelotter till påsk. Redovisningen 
av vinsten kommer i maj.  
 
Det kom in några efterbeställningar på kakförsäljningen och den är nu avslutad och 
betald, vinsten blev 6700:- vilket går till säkerhetsstigbyglar till hästarna.  
 
Plan för kommande period 
Nästa försäljning är Newbody eller Gutz som planeras till augusti/september efter att 
höstterminen dragit igång. Förslagsvis kan vi köra en ridgruppstävling för att få upp 
intresset för att sälja.  
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Det har i maj dragits igång en försäljning av Newbody som inte är förankrad med 
försäljningsansvariga, detta kan innebära att det blir försäljningar som krockar med 
varandra. För att undvika missförstånd kommer Anna och Michelle gå ut med 
information till berörd grupp, det kommer även att skrivas information i nästa 
nyhetsbrev och information om försäljningar ska läggas upp på hemsidan.  
 
m. IT 
Internetproblem är tillfälligt lösta, en permanent lösning förväntas inom en månad. 
Iver förbereder utökning av räckvidden så vi får täckning vid lilla dörren mot 
parkeringen i nya ridhuset.  
 
§ 42 Ridavgifter 2022  
Ridavgifterna behöver höjas för att kunna täcka de ökade kostnader som ridklubben 
har för bland t.ex. foder, strö, bränsle, avfallshantering, ränteavgifte.r  
 
Beslut 
Att ridavgifterna ska höjas med 8 % från period 1 höstterminen 2022  
 
Att inackorderingsavgifterna ska höjas med 8 % från augusti 2022 
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§ 43 AU informerar  
Information om genomgång av investeringar och möjligheter att justera dessa för att 
minska kostnader.  
 
§ 44 Övriga frågor  
a. Vi bör bestämma när under året planeringskonferensen ska ligga för att det ska 

passa verksamheten bäst. Förslagsvis under mars-april. Då planerar vi in 
konferens i oktober 2022 och i april 2023.  

b. Nästa möte 13 juni.  
  
§ 45 Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Maria Adolfsson, Sekreterare  Nora Åkerström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Senderovitz, Ordförande 


