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Sammanfattning styrelsemöte 15-2020 Ridklubben Norrtälje Ryttare 210118 

 

Ekonomi 

Bokslutet visar en vinst efter avskrivningar på ca 12 000 kronor.  

Ansökningar och bidrag: 

- Ansökan till stiftelserna har gjorts. Vi får besked i februari/mars. 

- Ansökan om projektstöd idrottsmedel RF/SISU gjorts – corona, anpassning utomhus. 

Vi får besked i februari. 

- Ny ansökningsperiod för RF coronastöd öppnar slutet av januari. Kan sökas för 

intäktsbortfall. 

- För anläggningsstöd och investeringsbidrag väntas besked slutet av februari.  

- LOK-stöd (statligt/RF) ansökan för höst 2020 deadline 25 februari, utbetalning mars.  

 

Verksamheten 

Abonnemangsgrupperna: Mycket god beläggning i grupperna. 

Elevresan vårtermin 2021: 

• Terminsplan för grupperna kommer snarast 

• Knyta ihop teman – månadstema – abonnemang, teori, ledarskolan samt fritidsgården 

(när vi kan öppna den igen) 

 

Ridläger: Återstår platser på minidagläger, drop-in, kväll, något dagläger – läger som 

traditionellt bokas närmare inpå sommaren. Det är kö till övernattningslägren.  

 

Stallvärdar 2021: Ledarskolan är ett uppdaterat koncept baserat på Hästskötarexamen, där 

Stallvärdarna på lördagar har avsatt tid tillsammans med Sandra för genomgångar i praktisk 

teori och de har då även hästaktivitet (ridning, visning vid hand, löshoppning, longering). 

Uppstartat och har tagits emot positivt. 

 

Anläggningen 

Omflyttning i klubbstugan kommer att ske, personalens omklädningsrum kommer att fixas 

till, fler skåp kommer till i elevernas omklädningsrum. Även gymnasieeleverna får mer 

utrymme till förvaring av tillhörigheter på övervåningen. 

 

Hästar 

God status på hästarna.  

 

Tutti Frutti ej såld. Kirk slussas in i verksamheten. 

 

Alla hästar vaccinerade 23 december 2020. 

 

Personal 

Vi har fortsatt långtidssjukskrivning, och en kortare sjukskrivning i personalgruppen.  

Christina Drangel har startat som instruktör på måndagar.  

 

Gymnasiet 

Vårterminen har startats upp, samma upplägg som tidigare (1:or med praktik på onsdagar, 

2:or och 3:or fredagar). Viktigt nu att ”samsas” kring klubbstugan givet covid-begränsningar. 
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Covid-19 

Covid-restriktioner – nu gäller 10 kvm/person, skyltning på anläggningen om maxantal per 

byggnad. Fritidsgården är fortsatt stängd. Inga medföljande i stallet, personalen hjälper till att 

göra iordning hästar. Det har fungerat bra med restriktionerna och upplägget så här långt. 

 

Administrativt system för ridskola – Hippocrates. Diskussion. 

Systemet innehåller funktionalitet för att administrera ridskoleverksamhet, bland annat elever, 

lektioner, aktiviteter, medlemsregister, hästplanering och gångtid. Syftet med en 

implementering skulle vara tidsbesparing, enklare kommunikation, tillgänglighet och 

transparens för instruktörer/stallpersonal, jämfört med det manuella system vi har idag 

(Excelfiler, uppdateringar med papper och penna). Vi tittar vidare på utvärdering. 

 

Organisationen 

Plan för långsiktig lösning tas fram, beräknas vara på plats från terminsstart hösttermin 2021 

efter överlämning från Erika. Planen är beroende av roll- och ansvarsfördelning inom 

personalgruppen, samt ev. rekryteringsbehov.  

  

Material till årsmöte 

• Kallelse och dagordning (Erika) – publicerad på hemsidan 

• Verksamhetsberättelse (Erika och Leila) 

• Bokslut, RR, BR, förvaltningsberättelse (Monica) 

• Revisionsberättelse (revisorerna) 

• Nya stadgar från SvRF (Erika) 

• Fastställande av medlemsavgift 2022 (Erika) – rekommendera till årsmötet att avgiften 

är kvar på samma nivå, om inget besked kommer från Ridsportförbundet om höjning 

av försäkringsavgiften 

• Valberedningens förslag till förtroendeposter (Andrea, Carola) 

• Resultat av enkäten (Erika) 

• Medlemsmotioner (Erika ställer fråga på Vigelsjö På Gång – därefter ev behandling) 

• Till årsmötet behöver vi en ordförande – förslag saknas 

• Erika ser över digital utbildning för årsmöten via RF, hur hanteras röstlängd, 

deltagare, röstning 

 

Basutbildning för ridsportens ledare 

Styrelsen är enig om att basutbildningen ska erbjudas till förtroendevalda. Nya styrelse-

medlemmar och revisorer erbjuds att gå.  

 

Nästa möte 

Årsmöte 21 februari, och i direkt anslutning därefter konstituerande styrelsemöte för ny 

styrelse. 


