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Sammanfattning styrelsemöte 11-2019 Ridklubben Norrtälje Ryttare 200127 

Anläggningsbidrag 

Anläggningsbidrag på 450 000 kronor för 2020 har beviljats av kommunen. Dock fick vi i år 

inget investeringsbidrag beviljat. 

Bokslutet 

Bokslutet visar ett resultat på -180 000 kronor. För 2019 hade vi budgeterat ett överskott på 

35 000 kronor. Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet. 

Analys av utfallet: 

En stor del (136 000 kronor) utgörs av förändring semesterlöneskuld. 

I resultatet ingår även en befarad förlust på 65 000 kronor för köpet av Otto.  

Vi har haft högre personalkostnader än budgeterat under året, då vi under året har fyllt 

frånvaro med vikarier och inhyrd personal. 

Hästinköp – taktisk diskussion 

Vi har idag 22 hästar i verksamheten, varav ridklubben äger 19 hästar. Av de hästar som finns 

på anläggningen just nu är 19 hästar klubbens, 1 är hyrköp, 2 är inlånade.  

I början på året har det varit supertufft för hästarna, då vi en period hade 7 hästar som inte 

kunde jobba (hältor, hovbölder, förkylning, tillridning). Det syns omedelbart hur sårbart det 

är, då de hästar som jobbar får dra ett väldigt tungt lass. Idag har vi 4 hästar som inte jobbar 

fullt (2 behandlade av veterinär, 1 i utbildning, 1 i karantän), behovet att fylla på med hästar 

är uppenbart.  

Vi behöver hantera budgeten vs. likviditeten, samtidigt som hästarna är grundläggande i 

verksamheten, och vi behöver ha fungerande hästar på plats. 

Styrelsen beslutade att vi i första hand som princip ska titta på hyrköpslösningar, för att vara 

försiktiga med likviditeten, men att behovet är uppenbart. Vi får ta beslut efterhand med öga 

på likviditeten. 

Personal 

Den 12 mars har personalen möte för att diskutera organisation, arbetsuppgifter och ansvar. 

Leila och Erika organiserar. 

Ridhuset 

Vi har med hjälp av Edfors Ridhusunderlag gjort iordning underlaget i ridhuset. Kostnaden 

för detta blir 50 000 kronor. 

Uteboxar 

Vi väntar på Länsstyrelsen för besiktning av uteboxarna. 

Beläggning i grupperna 

Beläggningen i abonnemangsgrupperna är 96,7%. Att notera är också att våra max 300 

uppsittningar inkluderar privatlektioner, tävling, blåbär, kurser med mera. Idag när det är så 

fullt i abonnemangsgrupperna är utrymmet för övriga aktiviteter litet. 

Vi har en kö på ca 30 elever som vill börja rida hos oss. 
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Gruppschemat kommer att ses över, och några förändringar kommer att göras från vecka 10, 

främst för att kunna göra plats för nya Lek&Lär-elever, samt se till att elever som är redo för 

Juniorgrupp får möjlighet till det.  

Tävling 

Vi har fått i uppdrag av distriktet att i samband med våra planerade hopptävlingar 6-7 juni 

arrangera tredje omgången av allsvenskan storhäst division 2 (söndagen). Susanne ordnar så 

vi har sjukvård på plats båda dagarna. 

Styrelsen beslutade att Leila tar fram förslag och offert på kostnad för att byta staket på stora 

utebanan, samt ev. behov för kompletteringar till paddocken (underlag, staket?).  

Ungdomssektionen 

Lördagen den 15 februari har vi blivit inbjudna till Karlholmsbruk (Tierp) att visa hur man 

bygger käpphästar, samt göra uppvisning med käpphästarna. Susanne håller ihop 

arrangemanget, Ungdomssektionen står som ”arrangör”.  

Inackorderingar 

Vi har idag 3 inackorderade privathästar på ridskolan. Givet det stora tryck vi har i 

lektionsverksamheten behöver vi plats att öka hästflottan, och använda samtliga 25 stallplatser 

till verksamheten. Styrelsen beslutade att säga upp de tre inackorderade hästarna till 200331. 

Leila sköter uppsägningarna. (Detta beslut togs i styrelsens facebookplattform den 15 januari, 

och uppsägningarna är genomförda. En ledamot reserverade sig mot beslutet.) 2 hästar 

kommer att flytta redan 200215, 1 häst kommer flytta 200331.  

Bidrag, ansökningar 

Styrelsen beslutade att skicka in en ansökan till ATGs Drömfond. 

Styrelsen beslutade att skicka in ansökan till Roslagens Sparbanks Stiftelser. 

Sponsring 

Vi har ett nytt treårigt sponsringsavtal med Norrtälje Energi på plats, som huvudsponsor för 

fritidsgården. 

Norrtälje Teknik- och Naturbruksgymnasium 

Vi har fått klart avtalet med NTN.  

Framtidens anläggning 

Det har skrivits en del om Björnöprojektet i olika media, politiker har gjort facebook-inlägg, 

Norrtelje Tidning har publicerat ett inlägg från Allians för Norrtälje, Leila och Erika har 

intervjuats av tidningen som publicerat ett reportage, i Mitt Roslagen var det en ganska stor 

artikel. Bra med uppmärksamhet! 

Erika, Suss och Anna träffar kommunen i början på mars, för att ställa mer frågor om 

projektets tidplan men kanske framför allt trycka på lite kring hur kommunens plan ser ut för 

oss under tiden fram till en ny anläggning ev. kan bli verklighet.  
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Förberedelser och punkter till årsmöte 

Årsmötet äger rum den 16 februari klockan 15.00, Lommarskolans matsal. På hemsidan under 

fliken Klubben/Klubbdokumentation och styrelse presenteras material inför årsmötet, 

tillgängligt för alla medlemmar. 

Punkter att förbereda: 

• Medlemsmotion om FaR (motion på recept) 

Styrelsen beslutade att rekommendera årsmötet att inte gå vidare med frågan. 

Underlag presenteras på hemsidan. 

• Stadgeändring 

Svenska Ridsportförbundet har gjort stadgeändringar, som samtliga anslutna klubbar 

måste ta in i sina stadgar. Ny stadgeskrivning görs, och läggs upp med information på 

hemsidan inför årsmötet. 

• Medlemsavgift 2021 

Svenska Ridsportförbundet har aviserat att Folksam kommer att höja 

försäkringspremien för olycksfallsförsäkringen med ca 20 kronor 2021, och förbundet 

rekommenderar föreningarna att justera sina medlemsavgifter i förhållande till detta. 

Styrelsen beslutade att följa förbundets rekommendation, och föreslå årsmötet nya 

medlemsavgifter 2021 (junior 345, senior 470, familj 1050), detta läggs upp på 

hemsidan. 

• Verksamhetsberättelse 2019 

Erika och Leila skriver. Läggs upp på hemsidan. 

• Bokslut, förvaltningsberättelse 2019 

Godkänt av styrelsen, läggs upp på hemsidan. 

• Revisionsberättelse 2019 

Detta måste vi få från revisorerna senast 9 februari, för att lägga upp på hemsidan. 

• Valberedning 

Valberedningens förslag behöver publiceras senast 9 februari på hemsidan. Erika 

håller kontakt med valberedningen (Andrea Lööb och Carola Wiklund).  

Medlemsenkät 2020 

Styrelsen beslutade att medlemsenkäten 2020 ska skickas ut, i en förkortad version.  


