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Sammanfattning styrelsemöte 8-2020 Ridklubben Norrtälje Ryttare 200624 

 

Ekonomi 

Läget ser stabilt ut och vi ligger på plan inför sommaren. 

Stöd och bidrag  

• RF Corona (förlorade nettointäkter) – beviljat 15 000 kronor 

• RF/SISU Anläggning – beviljat 66 000 kronor 

• Avslag ansökan extra bidrag från Norrtälje Kommun 

Hästar 

Pärlan har köpts loss. 

Foppa, 9 årig B-ponny, bokad och kommer i juli. 

Fjording (D-ponny) kommer i augusti, hyrponny 

Faiga kommer att flytta i början på juli, och bli pensionär. 

Alla hästar mår bra och ingen står på behandlingar. Sex hästar går inte på gräs utan går 

hemma i vinterhagar. De andra är i sommarhagarna.  

Personal 

All personal är informerad om organisationen i höst.  

Behov finns att rekrytera 20 timmar stallpersonal inom ram 6,5 FTE.  

Verksamheten har nu ridläger fram till vecka 34. 

Abonnemangsridningen startar v 35. Vi kommer att ha ca 300 uppsittningar med ca 70 andra 

uppsittningar. Abonnemangsridningen har då ca 90 % beläggning i grupperna.  

Alla abonnemangsgrupper har teori två gånger per termin, och från i höst kommer dessa 

läggas ut så att hästarna blir hellediga en dag i veckan.   

Elever från Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium kommer att vara hos oss även 

kommande läsår.  

Tävlingskommittén (externa tävlingar) 

Inför dressyrhelgen vecka 34 håller Li på och letar domare och inväntar svar.  

Under själva tävlingen behöver vi förhålla oss till anpassningar med anledning av covid-19, 

och samtidigt se till att det blir ett bra flöde och en trevlig tävlingsdag för deltagarna. Vi får 

inte ha någon publik, och kommer inte heller ha någon kafeteria. Inga prisutdelningar, utan 

priser skickas till deltagarna i efterhand. 

 - 
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Hjärtstartare 

Diskuterades möjligheterna/behovet av att ha hjärtstartare på plats på ridskolan. Vi 

undersöker vad det skulle kosta, samt även om kommunen kan ansvara för att sätta upp en. 

Susanne ansvarar för att ta fram förslag. 

Ridklubben 50 år 

Vi har en jubileumskommitté tillsatt, och vi väntar på att kommittén ska komma med förslag. 

I och med covid-19 lutar det åt att vi skjuter upp firande till nästa år. 

Nästa möte 

Nästa möte hålls den 24 augusti klockan 18.30. 


