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Närvarande: Eva Senderovitz, Ann-Marie Kossowski, Nora Åkerström, Michelle Tirroniemi, 
Elin Koop, Nora Gröhn, Daniel Järelstig, Elin Walser, Adjungerade: Malin Johansson, 
ridskolechef (hela mötet),  
Anna Blomstam, deltog till § 133g  
Ej närvarande: Linda Bork, Julia Hagström 

 
130. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
131. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes   
  
132. Val av protokolljusterare  
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll.  
  
133. Rapporter  
a. Anläggning  
Summering   

• Bytt och monterat vattenkoppar i gamla stallet   

• Ordnat med lite utebelysning   

• Sladdat av infarterna vid gamla och nya  

• Hjälpt till vid tävling   
 
Plan för kommande period   

• Flytta in stängslet i sommarhagen som är närmast Vinbäcken  

• Fortsätta röja efter Vinbäcken  

• Bygga klart trappen, men ett riktigt räcke  

• Fortsätta arbetet med parkeringen  

• Prata med Vemmab kring vattensamlingarna som kom efter att vägarna förstärkts ut till 
hagarna samt eventuellt vad vi kan göra med vägen bakom ridhuset.  

• Förlänga taket vid uteboxarna.   

• Beta av punkter från elbesiktningen 

• Behöver planera för nytt foderrum  
  
b. Ridskola  
Summering   

• Köpt en ny häst - Beneton. (i oktober)  
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• Ska sälja Brille som inte trivs på ridskolan  

• I september har vi haft 2 extra träningar, en pay´n ride, en pay´n jump och en 
klubbtävling i dressyr  

• Har haft en praktikant från Realgymnasiet och en från Ösby Naturbruksgymnasium.   

• Har registrerat vår anläggning och alla hästar som står här till Jordbruksverket, enligt den 
nya regeln för detta.   

• Har bytt försäkringsbolag på alla hästar, från Agria till Folksam då detta är mer 
ekonomiskt fördelaktigt för klubben. 

 
Plan för kommande period   

• I oktober planeras 3 klubbtävlingar, 2 pay´n jump, en extra träning och 
konformationsträff   

• Ponnyridning till Ransta i slutet på månaden.   

• RF-SISU Västmanland besöker oss då vi har haft framgång med våra lärgrupper. Malin J 
håller i en föreläsning om hur vi gör och varför.   

• Träff för de yngre värdinnorna, där vi åker till Prison Island och därefter går på 
restaurang, detta finansieras via bidrag.   

• Ridlärarna ska delta på en digital föreläsning med Annelie  Östberg där temat är 
“undervisa ungdomar”.   

• Länsstyrelsen och kommunen kommer på besök för att se över möjligheterna till att 
anlägga en ridslinga i skogen. Detta då vi bett om ett nyttjanderättsavtal vilket behövs 
till när vi ska söka bidrag från Allmänna Arvsfonden, vilket är vår ambition.   

 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Det behövs en extra dator att låna ut till de som normalt sett inte har en kontorsplats och 
att använda vid tävlingar, uthyrning osv.   

Beslut 

En dator ska köpas in.  

c. Ekonomi  
Summering   
Resultatet till och med juli ligger ackumulerat på 871 400 kr vilket är 652 000 kr över budget. 
Avvikelsen från budget kan bland annat förklaras med att:  
Vi väntar på fakturor från foderleverantör och för diverse anläggningsrelaterat arbete 
såsom, planering av parkeringsområdet, El-arbete, ny dörr mellan ryttargång och korridor, 
Fodervagn  
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Under september har klubben investerat i en häst, Carolines Cally. 
 
Plan för kommande period   
Prognostiserat resultat 2021 är 129 000 kr. Det positiva resultatet har att göra med 
försäljning av hästar under året. Likviditetsresultat: -768 000 kr.  
 
Föreningen kommer att få utbetalning av konsolideringsmedel via Fora (för perioden 2004-
2008) på 100 000 kronor.  
 
Planerade investeringar/större projekt resten av året.  
Pågående: 

• Fixa parkeringsområdet   

• Påbörja renovering av baracker (el, vatten & material), elarbete beställt  

• Påbörja inhängning av nytt arrende och flytt av befintliga gränser på hagar   
  
I prognos:   

• Höjning och förlängning av tak på uteboxarna  

• Etablera/renovera grusväg bakom gamla ridhusets långsida (arbetsmiljöfråga)  
 
För diskussion/beslut i styrelsen 
Vi har fått in ännu offert på målning av gamla ridhuset från en annan leverantör. Detta 
kommer att kosta ungefär 100 tkr och det rekommenderas att vi tackar ja till offerten och 
hoppas leverantören kan göra jobbet i år.   
 
Beslut  
Vi antar offerten för målning av gamla ridhuset och planerar för att detta genomförs under 
2021.  
 
d. Tävling 
Summering   
Resultatet för höstdressyren är klart, tävlingen gick med vinst på ca 19 000 kr.  
 
Tävlingsansvariga har skickat in ansökan om datum för 2022 och ska ha tävlingsträff med 
distriktet för att planera vilka tävlingar vi kan ha.  
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På teoriveckan anordnas en dressyrclinic som även är tänkt för tävlingsryttarna och det 
kommer planeras in ytterligare en föreläsning enbart för tävlingsryttarna med en veterinär.  
  
e. Medlemsinsats   
Summering   

• Fördelning med biljetter till SIHS klart. Även de som vann förra året får åka med på 
denna resa.   

• Funktionärsschema för klubb och lokala tävlingar klart för resterande år  
 
Plan för kommande period 

• Medlemsevent i december  

• Medlemsresa SIHS i november 
 
 
Övrigt 
Michelle väcker lite funderingar kring om det går att uppdatera arbetet med medlemsinsats. 

Vi tar med dessa diskussioner till höstkonferensen och kör brainstorming där.  

 

Medlemskoordinatorerna har en fråga om hur man ska locka medlemmar till städdagar eller 

liknande. Även denna fråga tas med till konferensen samt samlas inspiration från 

kommande inspirationsföreläsningar.  

  
f. Ungdomssektionen  
Summering   
Anordnade en käpphästaktivitet under september som var uppskattad, det tillverkades fina 
käpphästar.  
 
Plan för kommande period   
Har arrangerat två kalas under oktober och har då inte haft någon öppen aktivitet.  
Har planerat in spökövernattning på höstlovet och även en spökkväll, det är snart fullt.  
 
Övrigt 
HARKUS har gått över till enbart swish som betalningsmedel. Anmälan är bindande och 
tanken är att de ska swisha vid anmälan. Vi testar till spökövernattningen och ser hur det 
funkar. Information om detta finns på anslagstavlan i entrén och det kommer även att 
informeras på hemsidan.  
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g. Hyresgäster  
Inget att rapportera.  

  
h. Webb   
Summering   
Rapport från möte med Laget.se  
Ridsportförbundet har meddelat att de lägger ner möjligheten att ha föreningens hemsida 
via Idrottonline från och med slutet av 2022. Maria och Elin har haft möte med en 
representant för Laget.se som är en annan plattform att ha föreningens hemsida på.   
Vi har fått ett förslag på samarbetsavtal att ta ställning till, vi beslutar inget om detta idag 
utan tar med frågan till höstkonferensen för att analysera vad vi har för behov. Maria 
informerar representanten från Laget.se om läget.  
 
i. Sponsring 
Summering   
Sponsringsgruppen har gjort iordning en struktur för vilket arbete som ingår i gruppen och 
delat upp ansvarsområden. Behöver hitta en modell för att hitta någon som kan hjälpa till 
med att nå ut till nya sponsorer. Förslag om det går att hitta en lösning där den som säljer in 
sponsorplatser kan göra detta mot provision. Daniel och Maria tittar på en provisionsmodell 
till höstkonferensen.   
  
j. Uthyrning 
Plan för kommande period   
Golden Retrieverklubben har hyrt lokal på ridklubben den 16 oktober.  
  
k. Klubbkläder  
Inget att rapportera.  
  
l. Interiör   
Summering   

• Rensning på vinden pågår.  

• Skåpflytt pågår. 
 
Plan för kommande period   

• Fortsätta med prioriteringslistan:  

• Pentry i lektionssalen (Eva beställer)  
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• Omorganisera lilla förrådet   

• Ordningsregler upp i nya entrén 
  
134. Handlingsplanen  
Inget att rapportera.   
  
135. Arbetsmiljö & Säkerhet  
Skulle behövas belysning på baksidan av gamla ridhuset där det ibland är mörkt när man ska 

leda hästar till och från hagen.  

  

136. Övriga frågor  
1. HARK konferens 2021, inbjudan har gått ut  
2. Ideellt engagemang - inspirationsföreläsningar 20 oktober och 17 november. Eva samlar 

in intresseanmälningar och anmäler gemensamt från styrelsen plus Hanna och Moa.   
3. Nästa styrelsemöte är 11 november.  
 
137. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare  Nora Åkerström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


