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Sammanfattning styrelsemöte 4-2020 Ridklubben Norrtälje Ryttare 200420  

 

Prioriteringar – hästköp vs hyra 

Just nu har vi ett antal hästar på hyrköp, vilket innebär att vi betalar en hyra och kan köpa loss 

dem vid senare tillfälle. Detta är ett bra sätt för oss att prova hästarna under längre tid, och ett 

bra sätt att styra likviditeten i förhållande till hästflottan. 

Ekonomiska läget inför sommaren 

Vi följer den uppsatta planen med avsättningar till buffert. 

Påverkan på ekonomin covid-19-åtgärder 

Genom de olika åtgärdspaketen får vi en viss besparing mot budget på arbetsgivaravgifterna 

(minskade avgifter på löner upp till 25 000 kronor). Vi får också ta del av paketet som gör att 

sjuklönekostnader ersätts, detta är väldigt välkommet då vi har flera i personalen som är/har 

varit sjuka en längre tid.  

Semeterlöneskulden - status: Enligt plan.  

Organisation från hösten 2020 

Vi behöver se över organisationen för verksamheten inför hösten. Personalstrukturen (antal 

årsarbetare, roller, ansvar).  Då det är mycket som ska diskuteras så behandlar vi denna punkt 

vid ett extra möte den 4 maj. 

Tävling (klubbtävling, pay-and, material, mm) 

Vi följer SvRFs rekommendationer, och om tävlingsförbudet för ungdomar hävs så kör vi de 

inplanerade klubb-pay and jumps där klubbens medlemmar är välkomna att delta. Om 

förbudet inte hävs, så gör vi arrangemang för våra ridskoleekipage, men tar inte emot hästar 

utifrån.  

Status lokala/regionala tävlingar 

Styrelsen beslutade via samarbetsplattformen på fb den 2 april att ställa in de planerade 

hopptävlingarna 6-7 juni, då restriktioner kommer att påverka om och hur dessa kan 

genomföras. Vi får följa utvecklingen, och ev. arrangera något i höst om läget är annorlunda. 

Vi avvaktar utvecklingen av corona-läget angående vad som händer med de planerade 

dressyrtävlingarna i augusti.  

Status allsvenskorna 

De allsvenskor som inte gått att arrangera under våren kommer att återbetalas, dvs vi 

förväntas få en återbetalning för de anmälningsavgifter vi betalat för lagen under våren. 

Riskanalys verksamheten 

Styrelsen diskuterade vilka risker för verksamheten den rådande situationen betyder. Styrelsen 

konstaterade att för ögonblicket ser vi att läget naturligtvis är allvarligt, men att 

ridskoleverksamheten ser ut att kunna rulla vidare inom ramen för alla restriktioner. Vi följer 

utvecklingen noga, och har beredskap för att fatta nödvändiga beslut. 
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Riskbedömning aktiviteter 

Styrelsen gick igenom översikten på riskbedömningar för de olika aktiviteterna. Vi följer noga 

alla restriktioner, och är beredda att omstrukturera och/eller ställa in aktiviteter om vi inte 

anser att vi kan genomföra dem på ett säkert sätt inom restriktionerna. 

Riskbedömning ridläger 

Vad gäller ridläger så finns ett behov av att öka plats för social distansering, detta gäller 

främst sovmöjligheterna och samlingsplats (teori, mat). Vi tittar vidare på detta, och 

ordförande uppdras att söka möjliga projektpengar (Ridsportförbundet, RF, SISU, kommun 

etc.). 

Nästa möte 

Extra möte hålls den 4 maj 2020 klockan 18.30, fokus organisation hösten 2020 

Nästa ordinarie möte hålls den 25 maj 2020 klockan 18.30. 

 


