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Protokoll nummer 10-2021 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Org.nr 814400-4853 

Tid och plats:  2021-11-08 kl 19.00 

Dagsläget redovisning, likviditet och resultat genomgång 

Likviditet och resultat ligger i fas med budget och prognoser. 

 

Rapport från verksamheten 

• Ekonomi 

o Corona-stöd sökt, troligen max 10 000 kronor utbetalning om godkänt 

• Besök från Stockholms Läns Ridsportförbund 

o Alla ridskolor anslutna till SvRF ska få regelbundna besök, och den 19 

november kommer distriktet till oss.  

• Hästar 

o Nya hästarna slussas in 

o Vi fortsätter genomgången av hästarnas tänder 

o Tillridningsplanen känns stabil 

• Anläggning 

o I ridhuset har det under en period funnits en speciell lukt, troligen framkallat av 

jordbakterier i ridhusbotten. Det kan jämföras med hus som har torpargrund. 

Detta saneras genom så kallad foggning, vilket innebär att vi tar ut topplagret i 

ridhuset för att exponera ridhusbotten, var på en saneringsfirma rökfyller 

ridhuset med en rök för att avdöda bakterier. Kostnad totalt ca 80 000 kronor, 

inklusive ut- och inflytt av topplager. Det är inte akut men måste göras, vi gör 

det i julveckan. Vi har ansökt om extra anläggningsbidrag för att täcka del av 

kostnaden. 

o Mer grus till gångar och stallplan behövs.  

 

Tävling 

Laget i ponnyhoppning har varit duktiga och deltagit i Eliten under hösten.  

 

Elever i hoppgrupperna är inbjudan att delta i utbytestävling på Roo Gård den 26 december. 

 

Fin representation av klubbens ryttare i hoppning, dressyr, WE och fälttävlan. 

 

2022 behöver vi en plan för lag och aktiviteter. Vigelsjö cup och klubbmästerskap i slutet av 

vårterminen samt ev pay and jump. 

 

Föreningen har fått omgång 3 av allsvenskan ponnyhoppning div 3 i vår. Prel datum är 12/6 

men kan bli senare eller tidigare. Vi väntar på svar för dressyr kort bana 13/8 resp lång bana 

14/8. Vi har fått ponnydressyr vecka 23. 
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Ungdomssektionen 

Styrelsen uppdrar till ungdomssektionens representant Susanne att tillsammans med Jimmy 

bjuda in föreningens ungdomar för att under en pizzakväll brainstorma aktiviteter för 2022 om 

vad ungdomarna vill göra i stallet. Aktiviteten ska ske innan jullovet. 

Uppföljning styrelsedagen 

Uppföljning från styrelsedagen 3/10. Digital föreläsning med SISU då även personalen deltar 

den 18 /11 samt en workshop – styrelseutbildning 29/11. 

Revision 

Frågan om styrelsens beslut att upphandla revisionsbolag: Uppdras till Erika och Cecilia att ta 

in offerter från tre auktoriserade revisorer genom att skicka ut förslag. Förslagen (anbud) 

presenteras för styrelsen till nästkommande styrelsemöte. 

Eftersom det i samband med arbetet med den här frågan har uppmärksammats att SvRf 

typstadgar inte är helt ändamålsenliga kommer styrelsen föreslå stadgeändring till kommande 

årsmötet. Efter kontakt med SvRf har det föreslagits att vi anlitar auktoriserad revisor istället 

för registrerat revisionsbolag samt tar upp frågan om stadgeändring på årsmötet istället för 

kalla till extra årsmötet för den frågan. Frågan om stadgeändring bordlägges således. 

 


