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Protokoll nummer 11-2021 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Org.nr 814400-4853 

 

Tid och plats:  2021-12-13 kl 19.00 

 

Dagsläget redovisning, likviditet och resultat genomgång 

Likviditet och resultat ligger i fas med budget och prognoser. 

Budget och verksamhetsplan år 2022 

Förslag till budget lades fram till styrelsen att ta ställning till. Osäkerhet i förslaget avser 

verksamhetsbidraget som består av anläggningsstöd och investeringsbidrag. Kommunen 

beslutar om anläggningsstödet och investeringsbidraget på torsdag (2021-12-16). En annan 

osäkerhet i den föreslagna budgeten är grovfoderpriset.  

Medvetna om osäkerhetsfaktorerna beslutar styrelsen om att godkänna budgeten för 2022. 

Föreslagen verksamhetsplan för år 2022 innehåller ”mer av allt”. Vi ska möta medlemmarnas 

önskemål (enkät skickas ut till medlemmarna v 51), jobba med vision och mål och hög 

kvalitet och satsning på ungdomssektionen. 

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för år 2022. 

Revisor 

Arbetsgruppen (Erika/Cecilia) har fått in två offerter. 

Styrelsen beslutar att att anlita Leva revision Lina Andersson. 

Verksamhetsutveckling och vision 

Kontakt har tagits för besök hos ridklubben Lurbo i Uppsala. 

Arbete med verksamhetsutveckling via SISU fortsätter bl.a för att titta på visionen. 

Valberedning 

Valberedningen kontaktas inför kommande årsmöte. Två ledamöter har mandatperiod som 

löper ut, men står gärna kvar som förslag för omval, en suppleant har mandatperiod som löper 

ut, och har avböjt fortsatt uppdrag. 

Bidrag 

Den 15 december öppnar ridsportförbundet för möjligheten att ansöka om återstartsstöd efter 

corona t.ex  återstart av u-sek. Styrelsen godkänner att föreningen ansöker om återstartsstöd. 

 

Rebeckalogen har givit föreningens verksamhet ett fint bidrag om 20 000 kronor. Föreningen 

är inbjuden till ett uppföljningsmöte i mars bl.a för att presentera mer av vår verksamhet.  
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Verksamheten 

 

Besök från distriktet 

• Den 19 november 2021 besökte ridsportförbundet föreningen. Föreningen fick fint 

beröm för verksamheten, fina hästar och fin anläggning. Det ansågs som trevligt och 

välskött. Klart för kvalitetsmärkning efter att vi fått ordning på säkerhetsbelysning i 

stall och ridhus. 

 

Personal 

• Jullunch den 17 december 

• Avslutning och avtackning för Leila den 18 december 

 

Anläggningen 

• Ridhuset: Den 20 december tas topplagret ut och dagen efter sker foggningen. Den 22-

23 december sker laseravjämning och topplagret tas in. 

 

Utbytestävling Roo Gård 

Vi har bjudits in till Roo gård för en utbytestävling i hoppning den 26 december. Tio elever 

deltar och Lotta är lagledare. 

Ungdomssektionen 

Vid ungdomssektionen träff i december deltog ca 10 unga. Det diskuterades många idéer som 

aktiviteter med käpphästar, övernattning i klubbhuset, spökvandring, pyssel och mys i stallet 

mm. De deltagande ungdomarna ska försöka värva för att få ihop till en styrelse, och inleda 

med ett årsmöte efter föreningens årsmöte. Det ansågs som en bra idé att fortsatt välja en 

vuxen som deltar i styrelsen som ungdomssektionens adjungerade i styrelsen kommande året. 

Susanne fortsätter stötta i detta arbete. 


