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Sammanfattning styrelsemöte 10-2020 Ridklubben Norrtälje Ryttare 200928 

 

Ekonomi 

Kassör Anna konstaterade att vi ligger något i ofas likviditetsmässigt, där förfallodatum för 

abonnemangsfakturorna 28 september är en måndag denna månad, vilket gör att utbetalningen 

kommer senare än normalt. Utbetalningar från Svea görs på måndagar med det belopp som 

finns redovisat inbetalt till dem fredagen innan, vilket denna månad innebär att de flesta 

abonnemangsfakturor inte hunnit bli betalade och redovisade innan måndagsutbetalningen. 

Styrelsen konstaterade att vi håller ögonen tätt på likviditeten, och planerar utbetalningar noga 

i förhållande till läget.  

Det ackumulerade resultatet per 200930 ser bra ut. 

Prognos och budget – styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte, 3 november, tas prognos 

2 2020 samt utkast budget 2021 fram. Erika och Anna jobbar på prognosen. Erika tar fram 

budgetutkast. 

Stöd och bidrag 

Ansökan sänd till Roslagens Sparbanks Stiftelser. Ansökan gäller bidrag till fritidsgårdens 

utomhusområde, samt bidrag till pedagogiskt material inom Elevresan. 

Ansökan om anläggningsbidrag och investeringsbidrag 2021 insänt. 

Riksidrottsförbundet öppnar för nya ansökningsperioder coronastöd i mitten på oktober. 

Hästar 

- 

Personal 

Vi har fortsatt långtidssjukskrivning i personalgruppen. 

Verksamheten 

Abonnemangsverksamheten rullar på 

Stor efterfrågan på privatlektioner, och stor efterfrågan på fler aktiviteter (WE-träning, 

hoppträning, dressyrkurs...) 

Skärgårdsgymnasiets elever på onsdagar fungerar mycket bra.  

Tävlingskommittén (externa tävlingar) 

Vi har anmält lag till 4 allsvenskor till våren (ponnyhoppning division 1 och division 3, 

storhäst dressyr division 1 och division 3). 

Det är dags att planera in datum för lokala/regionala tävlingar och ansöka om dessa för 2021. 

Li och Erika tittar på detta. 

Ungdomssektionen 

Som vi tidigare konstaterat behöver vi ta ett omtag vad gäller ungdomssektionen, det ligger i 

plan till våren, givet covid-19 är det inte läge att driva aktiviteter just nu. 

Vi har en medlem som just nu går Ungdomsledarutbildningen hos SvRF genom oss. Hon 

kommer att göra/delta i att leda en del aktiviteter för barn/unga på ridskolan inom ramen för 

utbildningen. 
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Prislista ridning 2021 

Styrelsen beslutade att ta bort igenridningen från januari 2021, och att göra en mindre revision 

på priserna i prislistan. Juniorpriserna i Bas-grupper ligger oförändrade, men vi gör en 

justering på vuxenpriserna, samt justering av aktivitetsprislistan (privatlektioner, drop-in, 

barnridning, blåbär, etc.). Kommunikation ny prislista sker snarast via hemsida och facebook, 

för att ge medlemmar som vill sluta på grund av priset möjlighet att säga upp sin ridplats inom 

våra 3 månader uppsägningstid utan att komma in på månad med nytt pris. Ridåret 2021 

kommer innehålla 39 ridtillfällen (jämfört med 38 tillfällen 2020), varför månadspriset för 

samtliga grupper kommer att bli högre (39 tillfällen x pris per tillfälle / 9 fakturor). 

Organisationen 

Styrelsen behöver diskutera hur vi går vidare med organisationen 2021, och beslutade att 

avsätta ett separat möte för att diskutera frågan. Detta planeras till 19 oktober. 

Elevresan 

Elevresan rullar vidare, och har fått mycket positivt mottagande. Nu ligger terminsplanering 

för alla grupper uppe på hemsidan, ser snyggt och prydligt ut. 

Uppföljning av implementering: Styrelsen föreslår uppföljning i form av 

intervjuer/fokusgrupper och kanske riktad enkät för att fånga upp åsikter, tankar och idéer 

kring Elevresan. Erika tar fram förslag. 

Nästa möte 

Den 19 oktober klockan 18.30 har styrelsen ett separat möte om organisationen 2021 

3 november klockan 18.30 hålls nästa ordinarie styrelsemöte, med fokus budget 2021 

 

 


