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Ekonomi 
 

• Då vi nyss har fakturerat är likviditeten hög.  

• Budgetarbetet fortsätter. 

• Vår operativa kassör Tina Sandrén sitter och kollar igenom att betalningar för 
aktiviteter som sker via swish och bankgiro. Det är viktigt att de som betalar 
skriver namn på deltagare och aktivitet för att underlätta. 

• Styrelsen hävde beslutet från 2017 gällande summor för inköp och vem som 
får godkänna inköp. 
Nytt beslut: Alla inköp oavsett belopp kräver godkännande innan från 
antingen ordförande, kassör, ridskolechef eller sektionsordföranden för varje 
respektive sektion. 

• Ansökan om kompensationsstöd från kommunen, omgång 2, blev ej beviljad. 

• Vi ska ansöka om kompensationsstöd till RF senast den 19/5. 

• Vi ska även ansöka om stöd från kommunen med anledning av pandemin 
senast den 15/8. 

 
Ridskolan 
 

• En skyddsrond har genomförts på anläggningen. 

• Malin Dahlgren återgår till sin tjänst fullt ut fr.o.m. 17/5. 
Malin har tyvärr sagt upp sin tjänst hos oss i och med att hennes anställning 
löper ut i juni 2021. 
En annons är gjord och publicerad. 

• Rebecka Hjelte återgår till sin tjänst fullt ut fr.o.m. 24/5. 

• Ridskolan har öppnat upp för igenridning på fredagar fr.o.m. v19. 
 
Ridskolefunktionen 
 

• Haft möte och samtal gällande viktgräns för ryttare, hjälm i stallet för 
minderåriga, enkäten som genomfördes i slutet av 2020 samt aktiviteter 
innehållande miljöträning för ekipage. 

 
Informationsfunktionen 
 

• Beslut är taget att en ny hemsida ska skapas! Den är under uppbyggnad. 
 
 
 
 



Tävlingssektionen 
 
Genomförda aktiviteter: 
Markarbete- hoppkurs den 8–9/5, mycket uppskattad av deltagarna. 
 
Kommande aktiviteter: 
6/6 Flaggdressyr med klubbmästerskap  
1/6 Kommer nya bestämmelser gällande tävlingar 
31/7 – 1/8 Sommarhoppet planeras 
Informationsmöte för medlemmarna inför tävlingar planeras. 
 
Anläggning 
 

• Föreningen kommer att ha en Fixardag söndag den 23/5 med start kl. 10:00. 

• Bilaga finns angående underlaget. 

• Leif M har tillsammans med ansvarig från Skövde kommun nyligen genomfört 
en brandsyn på anläggningen. 

• Hans-Olof C har kontaktat kommunen angående ”Kultomten 2.0”. Möte bokas 
med Fritidsförvaltningen. 

 
Partnerskap 
 
Kommande sponsring: 

• En summa för inköp av en ny häst/ponny, mer info kommer närmare. 

• En ny hinderpark, mer info kommer närmare. 

• Ny utrustning till våra hästar/ponnyer i form av bl.a. träns, benskydd och 
martingal m.m. 

 
Medlemsfunktionen 
 
Vi har haft visningar av våra klubbkläder, som kan beställas via Thorsells hemsida. 
Länk finns både på hemsidan samt Facebook. 
 
Ungdomssektionen 
 
Genomförda aktiviteter: 
- Startat upp käpphästklubb, mycket uppskattat. 
- Barnkalas sön 9/5, bra respons. 
- Har skapat trivselenkäter för medlemmarna. 
- Övergång till nya mailadressen. 
 
Kommande aktiviteter: 
- US ska sälja godis från Grahns som bidrag till att köpa en ny ponny till ridskolan. 
- Sökt om bidrag för att skicka 2 personer till ULK i höst. 
- Tävlingsteori, förberedande inför tävling den 30/5. Fokus på dressyr. 
- Ska skapa en namninsamling för att få tillbaka busshållplatsen vid stora ridhuset, då 
många ungdomar åker buss till anläggningen. 
 

Varma hälsningar 
Styrelsen SRF 


