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Protokoll nummer 12-2021 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Org.nr 814400-4853 

 

Tid och plats:  2022-01-25 kl 19.00 

 

Dagsläget redovisning, likviditet och resultat genomgång 

Likviditet och resultat ligger i fas med budget och prognoser. 

Årsslut, redovisning, ekonomi 

Verksamhetschef och valda revisorerna träffar den nya externa revisorn Lina Andersson med kollega 

denna vecka. Bokförare är klar med årsredovisning och pärmarna är klara. 

Inför årsmötet ombeds samtliga att gå igenom underlaget och vid frågor plockar vi upp en digital 

grupp. 

Bidrag och stöd 

Sparbankens stiftelser finns att söka senast den 31 januari. Den här perioden kommer stiftelserna 

prioritera ansökningar till projekt och aktiviteter som bidrar till ekonomisk hållbarhet, ekologisk 

hållbarhet, social hållbarhet, samt Norrtäljes 400-års jubileum.  

Beslut att ansöka om bidrag till luftvärmepumpar, LED-belysning samt säkerhetsbelysning i ridhus 

och stall. Fokus social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  

 

Projektstöd från SvRF (tidigare Idrottslyftet) kan sökas om max 30 000 kr, en gång per år och 

förening. Ansökan öppnar i februari. 

Beslut att söka för träna/tävla i något nytt (inkludering av käpphäst, para i årets interna tävlingar, 

utökade möjligheter till märkestagning, fortsatta utbytestävlingar).  

 

Miljömärkning tävlingar 

Fråga lyfts om Ridsportförbundet kräver hållbarhet i tävlingar och i så fall om vi behöver ändra något 

(miljöchecken). Erika kollar upp. 

 

Verksamheten – är fullt i gång 

Beläggningen är 96%. 

 

Personal 

Det har varit svårt att få ihop schemat emellanåt maa sjukdomsfall, men det rullar på. 

 

Hästar 

Läget överlag gott. Ett par veterinärbesök (spiktramp, sår, spark), alla hästar är dock igång. 

 

Anläggningen 

Visst underhåll ska göras. Gavlar till ridhuset ska målas. Stall A och B mot stallplan ska få nya dörrar. 

Även de stora dörrarna in till ridhuset ska bytas ut till skjutdörrar. 

 

Tävling 

2022 blir ett år med tillväxt för våra egen-häst-medlemmar, för att komma i fas.  

 

Lotta Skoglund kliver in i rollen som tävlingsledare. Lotta kommer att hålla i de tävlingar vi 

arrangerar hemma, samt under våren jobba med att bygga upp funktionärsgänget. 

Vi tittar på om vi kan hitta datum för att arrangera WE-tävling. 
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Tankar på möjlighet till paratävling för egen-häst-ekipage (för närvarande ej tanke lektionshäst). Ev 

utöka Vigelsjö Cup med pararidning (här i så fall även lektionshäst). 

Förberedelser för årets tävlingar behöver starta under februari (domare, planering). 

Ungdomssektionen 

USEK har genomfört några aktiviteter. Det har varit käpphästtävling, årets ponny/årets häst, och nu 

sker rykttävling den 30 januari. Lyckat! 

 

USEK genomför troligtvis inget årsmöte innan januari månads utgång, USEKs representant Susanne 

samlar istället intresserade i samband med årsmötet, just nu är det viktigaste att behålla glädjen i att 

det kommit igång. 

Skötarsystem 

I februari kör vi igång ridskolans skötarsystem. Det har varit god uppslutning på skötarkurserna för att 

komma igång. 

Årsmöte 

Styrelsen beslutar att årsmötet 20 februari genomförs digitalt, då läget med restriktionerna är osäkert.  

Stadgar – styrelsens förslag till årsmötet 

En punkt på årsmötets dagordning kommer vara att uppdatera stadgarna gällande skrivningen om 

revisor. Styrelsen beslutar att förslaget är att skrivning ändras från ”…utses 2 revisorer och 2 

suppleanter eller registrerat revisionsbolag.” till ”…utses 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant, eller 

namngiven godkänd eller auktoriserad revisor”. 

Fotopolicy 

Diskussion kring frågan i sin helt samt förslag till formulering. Det kommer fram argument både för 

och mot att ta in samtycke innan fotografering och filmning, användning för eget bruk samt frågan om 

personalens inställning. Styrelsen återkommer till frågan vid nästa ordinarie möte. 

Styrelsens vidare arbete med vision 

Studiebesök Lurbo och styrelseplaneringsdag skjuts upp maa pandemin.  

Ny anläggning 

Oklart läge trots kommunens beslutade planerade budget fram till år 2024. Se över möjligheter att få 

till stånd ett möte med kultur- och fritidsnämnden. Vidare diskussion vid nästa ordinarie styrelsemöte.  

Nästa möte 

Ordförande kallar till möte innan årsmötet om behov finns, annars sker kommunikation i digital tråd. 

Årsmötet den 20 februari 2022 kl. 14.00. Konstituerande möte den 20 februari efter årsmötet. 

 


