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Närvarande: Eva Senderovitz, Maria Adolfsson, Daniel Järlestig, Ann-Marie Kossowski, Elin Koop,  
Nora Åkerström, Malin Johansson (adjungerad, ridskolan) 

Ej närvarande: Anna Blomstam, Elin Walser, Tommy Björk, Nora Gröhn, Jenny Asp, Julia Hagström, 
Linda Bork 

 
85. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat. 
 

86. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

87. Val av protokolljusterare 
Nora Åkerström valdes att justera dagens protokoll. 

 
88. Rapporter 

a. Anläggning 
Summering  
Har börjat åtgärda fel från besiktning av elen, behöver köpa ni några armaturer. Har fått 
förlängd tid för att åtgärda dessa till slutet av maj.  
Traktorn har varit på service, då har man passat på att bygga om lyftarmarna bak vilket har gjort 
att den är lättare att hantera. Dock fortsätter bromsarna krångla och den är inlämnad för byte 
av bromssystemet.  
Arbetet med parkeringen är påbörjat och är nästan klart. Det ska på några lass grus till innan det 
är klart.  
Ridhusharven har gått sönder, reservdelar är beställda och på väg.  
 
Plan för kommande period  

• Montera vattenkoppar i gamla stallet, ska beställa delar 

• Fortsatt arbete med parkeringen  

• Prata med Vemmab om de förstärkta vägarna ut till hagarna och lervällingen bakom 
ridhuset 

• Förlänga taket vid uteboxarna 

• Beta av punkter från elbesiktningen 

 
Övrigt  

Behöver köpa in en maskin för att sätta stolpar, kostar ungefär 3000 – 5000 kronor, detta är 
viktigt för att kunna utöka hagarna.  
 
Visar statistik från felanmälningsformuläret, totalt är 219 åtgärder fixade.  
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b. Ridskola 

Summering 
Har varit en hel del sjukskrivningar och VAB vilket innebär en del pussel med att omfördela 
sysslor mellan dem som är på plats. Svårt att ha vikarier som kan hoppa in med kort varsel.  
Ändrat lite planer på grund av EHV-1 viruset t.ex. blev alla Pay n Jumps endast öppna för 
ekipage från ridskolan.  
Svenska ridsportförbundet har varit här och spelat in en film till deras digitala material gällande 
anläggningar.  
Nominerade till årets ridskola, galan genomförs 2022.  
DC3 passade inte bra för ridskolan utan har åkt tillbaka till Strömsholm. Sunny är såld.  
 
I mars har det genomförts 2 klubbtävlingar i hoppning, 5 extra träningar i dressyr och hoppning, 
1 hyra häst, 2 pay´n jump. Har även haft teorivecka med digital undervisning via YouTube.  
 
Plan för kommande period  
I april planerar vi att ha 2 pay´n jumps, 8 dagar öppen bana, 1 hoppkurs, 1 dressyrkurs, 1 
barnkurs, 2 klubbtävlingar i hoppning, 1 hyra häst, 2 uteritter, 1 klubbtävling i hoppning, och 1 
klubbtävling i dressyr.  Vi kommer också att vara värdar för en ridlärarfortbildning för ridlärare i 
Västmanland och Sörmland.   
 

c. Ekonomi  
Summering  
Resultatet för mars ligger på 581,8 tkr, vilket är 942,1 tkr bättre än budget för mars. Detta har 
att göra med förskjutningar av fakturering för terminsavgifter från februari till mars.  
 

Det ackumulerade resultatet ligger på 478,5 tkr vilket är 366,3 tkr över budget. Detta beror på 
försäljning av Sunny och att vi fortfarande väntar på en stor faktura för grovfoder. På det stora 
hela ligger vi ungefär i fas med budget.  
 

Har fått 21 tkr i kompensationsstöd för Riksidrottsförbundet för Q4 2020 och förbundet har 
aviserat en fyllnadsutbetalning på 29 tkr. Det kommer gå att söka stöd även för 2021 men 
reglerna är något ändrade så vi får titta på det när det blir aktuellt.  
 

Tävlingsdelen ligger fortfarande under budget på grund av alla inställda tävlingar. 
 
Prognosen för helåret är 35 tkr och likviditetsresultat – 578,8 tkr.  
 

Planerade investeringar i närtid  
- Fixa parkeringsområdet 
- Justera vägen bakom ridhuset 
- Ny harv 
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- Fibersandunderlag i gamla ridhuset  
- Påbörja renovering av baracker 
- Påbörja inhägnande av nytt arrende  
 

Beslutsärenden 
Fibersand i gamla ridhuset 
Investering för att ordna fibersandunderlag i gamla ridhuset var planerat för september men då 
det är ett stort problem som är en skaderisk för hästarna föreslås att vi flyttar det och genomför 
det så snart som möjligt.  
 
Beslut  
Att påbörja investering av nytt fibersandunderlag i gamla ridhuset under april 2021. Beslutet är 
enhälligt i styrelsen.  
 
Bänkyta i cafét 
Vi har fått in en förfrågan från Anna som driver cafeterian om att utöka bänkytan i köket, detta 
för att hon vill kunna baka mera. Det är en kostnad på ca 8000 kronor. Det skulle då bli en 
förvaringsmöbel över i köket som ridskolan kan få ta att använda där det behövs. Det finns i 
dagsläget inget behov av en extra förvaringsmöbel.  
 
Beslut  
Vi kommer inte att genomföra denna investering i dagsläget då utgiften inte är budgeterat och 
det känns osäkert med det ekonomiska läget. Frågan tas upp igen efter sommaren när vi vet 
mer om det ekonomiska läget. 

 
d. Tävling 

Summering  
Inga tävlingar har arrangerats pga tävlingsstopp (Covid och EHV-1) men från och med 12/4 får 
tävlingar hållas igen för yrkesverksamma ryttare. Fortfarande tävlingsstopp för barn och unga, vi 
och förbundet väntar fortfarande på vidare besked från RF. 
 
Plan för kommande period 
Dressyrtävling 24/4, dock bara 12 starter i dagsläget. Hallstahoppet flyttas till senare i sommar, 
förhoppningsvis får barn och unga tävla då. Hopptävling v. 19 planeras för yrkesverksamma 
torsdag-fredag ev. För barn och unga lördag-söndag om de får tävla då, vilket är tveksamt som 
det ser ut nu.  
 
Beslutsärende  
Genomföra dressyrtävling 
Dressyrtävling är planerad den 24 april, dock är det bara 12 startande i dagsläget. Detta skulle 
innebära att vi går med förlust på att genomföra tävlingen.  
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Beslut  
Tävlingen ställs in om den går med förlust.  
Ann-Marie och Malin tittar på hur många startande som behövs för att den ska gå med vinst.  

  
e. Medlemsinsats 

Summering 

Genomfört en kväll för att måla hinder 

Fixat en att göra lista i entren  
Medlemsaktivitet för att mocka hagar  
Moa och Hanna har målat hindren en tredje gång 

 
Plan för kommande period  
Vårstädning den 24 april  
Planera en till vårstädning där det är fokus på att renovera hagar med nya stolpar och tråd  
Måla klart hinder  
Uppdatera schemat för funktionärer  
 
Övrigt  
Undrar om det går att anordna medlemsevent utomhus. Det är om det går att följa de 
restriktioner som finns.  
 
Ny rutin att alla som anordnar medlemsaktiviteter ska rapportera in poängen löpande varje 
söndag och att poängen rapporteras ifrån den grupp som ansvarat för att genomföra 
aktiviteten. Ett syfte med poängsystemet är att kunna visa på för till exempel kommun och SISU 
hur många ideella timmar som läggs ner i föreningen. Anläggningsgruppen rapporterar sina 
egna timmar då de i samband med aktiviteter ofta även gör andra saker, Daniel mejlar alla som 
ingår i anläggningsgruppen till koordinatorerna så att de vet att dessa inte ska räknas in i övriga 
aktiviteter.  

 
f. Ungdomssektionen 

Summering  
Käpphästtävling under mars vilket gick jättebra, hade så fint väder så att framridningen kunde 
genomföras utomhus.  
 

Anordnade tårtkampen, femkamp med tårtbakningen vilket gick bra.  
 

Plan för kommande period  
Ska ha möte på lördag den 17 april och planera kommande aktiviteter.   
 

Övrigt  
Nya HARKUS västarna har kommit.  
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g. Hyresgäster 

Summering  

Inget att rapportera.  

 

h. Webb 

Inget att rapportera  
 

i. Sponsring  
Inget att rapportera 

  
j. Uthyrning 

Equikraft har ställt in sitt sadelseminarium under 2021.  

 

k. Klubbkläder 

Beställda klubbkläder har kommit  

 

l. Interiör 

Summering  

Har haft planeringsmöte och påbörjat renovering av entrén i gamla ridhuset.  

Planterat vårblommor i krukor  

Arbete med bildvägg i långa korridoren fortsätter.  

 

Plan för kommande period  

Göra klart entrén i gamla ridhuset 

Fortsätta med  

- Pentry i lektionssalen 
- Ordna i skåprummet  
- Omorganisera lilla förrådet 
- Ordningsregler upp i nya entrén  

 
89. Arbetsutskottet informerar 

Inget att rapportera 
 

90. Handlingsplanen 
Genomgång av uppgifter i Planner. 
 

91. Arbetsmiljö & Säkerhet 

Inget att rapportera.  
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92. Övriga frågor 
a. Ny konstituering av sponsringsgruppen. Behöver ersätta Jenny Asp som ansvarig för 

sponsringsgruppen då hon avsagt sig det ansvaret. Frågan tas upp igen på nästa möte.  

b. Fotografering av styrelse och delar av personal under nästa styrelsemöte. 

c. Julia Hagström och Nora Åkerström har blivit beviljade pengar för att genomföra Summer 21, 

vilket är ett projekt för att genomföra aktiviteter för att få in fler olika grupper i samhället i 

föreningslivet.  

 
93. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson, Sekreterare   Nora Åkerström, Justerare  
 
 
Justeras: 
 
   
______________________________   
Eva Senderovitz, Ordförande  


