
Skövde Ryttarförening 

Sammanfattning av 
Protokoll för Styrelsemöte  

 
16/8 – 2021 
 
 
Ekonomi 
 

• Då denna tid på året brukar vara en kritisk tid är likviditeten dålig för tillfället. 
Vi inväntar betalningar från sommarens ridläger samt LOK-stödet som väntas 
komma i slutet av augusti. 

• Budgeten för 2021 samt första halvåret av 2022 är i det stora hela färdig. Inom 
de närmsta månaderna kommer en budget för 2022 att göras. 

 
 
Ridskolan 
 

• Vi har anställt Sissela Hjerpe på 50% som kanslist, med start 2/8–21 och 
Michaela Brickarp på 80% som ridlärare med start 2/8–21. 
 
Lördagarna kommer att bemannas med 4 personal som då arbetar i lag om 2 
personer varannan vecka; Michaela Brickarp, Yvonne Nelzén, Martina Ahlner 
och Linda Sundell. 

 

• Vi har tagit bort Nancy, Thunder och Dixon och köpt 3 nya ponnyer; Valheim, 
Dolly och Diva. 
 
Gällande ridgrupperna: De grupper som är fler än 8 personer behöver från 
höstterminen inte lämna återbud då rekommendationerna har lättat för 
tillfället. 

 
 
Informationsfunktionen 
 

• Den nya hemsidan kommer att vara färdig och komma i bruk under 
höstterminen 2021. 

 
 
Tävlingssektionen 
 
Höstplanering 2021: 
16–17/10 Lokal/regional hoppning för häst 
6/11 Pay and ride, Halloweendressyren 
12/12 Pay and jump, Tomtehoppet 



 
Vårplanering 2022 
12–13/3 Marsdressyren, regional häst 
15/4 Pay and jump 
30/4–1/5 Hoppning ponny och häst 
5/6 Lokal dressyr 
6/6 Pay and ride 
30–31/7 Regional hoppning, häst och ponny, Sommarhoppet 
 
 

Anläggning 
 

• Underlag: Kontrakt är skrivet med Ridbaneservice och arbetet planeras 
påbörjas i slutet av augusti/början av september. Arbetet kommer att ta 
ungefär 2 veckor. 
Vad vi kan göra själva: gräva bort befintligt underlag med grävmaskin samt 
köra ut det bortgrävda materialet med lastmaskin eller traktor och tippvagn 
och lämna det på annan plats på anläggningen. 

• Ett möte är bokat med kommunen för att prata om förutsättningarna när vårt 
avtal beträffande Kultomten löper ut 2027. 

 
 

Partnerskap 
 

• Idrottsrabatten kommer att fortsatt vara frivillig även i höst. 
För ridande medlemmar gäller: en person i varje grupp kommer att utses till 
kontaktperson som tar emot och lämnar ut beställningar. 
Man kommer att kunna beställa Idrottsrabattenhäften via en länk som 
kommer att finnas på vår hemsida samt sociala medier. 
 

 

Ungdomssektionen 
 

• Kommande aktiviteter: 
- Ponnyridning på Aspö gård i samarbete med Skövdebostäder 
- Försäljningsdag  
- Föräldrakurs i teori 
- Miljöträning med Sara Rott 
- Uppstart av skötarsystemet 
- Fortsättning av käpphästaktiviteter, tävlingar med/mot andra klubbar 

 
 

Övrigt 
 

• Vi har pantat flaskor/burkar åt JumpYard i sommar och fått in ca 600kr på 
det. 

 
Varma hälsningar 

Styrelsen SRF 


