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Protokoll nummer 7-2021 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Org.nr 814400-4853 

Tid och plats:  2021-08-09 kl 18.30 

Dagsläget redovisning, likviditet och resultat – genomgång 

Likviditet och resultat ligger bra till i förhållande till budget och prognoser.  

Anläggningsbidrag och investeringsbidrag 2022 

Styrelsen diskuterade olika scenarios, hur ser investeringsbehovet ut beroende på flytt eller ej flytt av 

anläggningen? Att bygga verksamheten vidare på befintlig plats med ny anläggning i sikte, alternativt 

att fundera över möjligheter att vara kvar på befintlig plats. Att ansöka om investeringsbidrag får olika 

utfall beroende på utgångspunkt. Styrelsen beslutade att vara tydliga i ansökan om investeringsbidrag 

att det finns två vägar att gå, där ena vägen är utveckling av befintlig anläggning, och andra vägen är 

en framtid på ny anläggning. Båda alternativen/resonemangen inkluderas i ansökan. 

Rapport från verksamheten 

Ekonomi 

• Första fakturering för hösten har gått 

• Gymnasiet - nytt avtal för läsåret  

• LOK sänds in senast 25 augusti 

Verksamheten 

• Höstterminen startar vecka 34 

o 42 grupper, ca 94% fullt inför start. Fortsatt kö. Även kö erfarna ryttare 

Personal 

• Ev praktikant från YH Vreta inriktning ridskola/ridlärare från hösttermin 

Hästar 

• God status på hästarna överlag 

Anläggning 

• Plan för ombyggnad i stallet – förprövning krävs, blir till våren 

• Tittar på möjligheter för påfyllning underlag stora utebanan, ev till våren istället 

• Ridhusbotten - underlaget behöver jämnas till, ev med hjälp av maskin 

 

Revisor för föreningen 

Suss har varit i kontakt med SISU (Madeleine Andersson). Styrelsen beslutade att Suss tar in tre 

offerter för revisorsuppdraget, revisor att agera i tillägg till befintliga lekmannarevisorer och i 

förhållande till befintlig bokföringsresurs. Beslut om offerter och uppdrag tas av styrelsen nästa möte 

(september). 

Ordförande för föreningen 

Suss har varit i kontakt med SISU (Madeleine Andersson). Styrelsen beslutade att även fortsatt 

förordna Suss Forssman Thullberg tf-roll som styrelsens ordförande enligt SISUs rekommendation, då 

Erika Örling kommer att ha uppdrag i verksamheten. För att göra beslutet tydligt meddelar Erika 

Örling utöver detta till styrelsen att hon avgår från det valda uppdraget som styrelsens ordförande, 

vilket även meddelas valberedningen och kommuniceras på lämpligt sätt utöver detta. Styrelsen är 

fortsatt konstituerad enligt styrelseprotokoll 1-2021. 

Styrelsedag 

Styrelsen beslutade att genomföra en heldag styrelsemöte den 3 oktober 2021, med fokus på riktning 

för föreningen och på styrelsens uppdrag. Separat kallelse sänds ut. 
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USEK 

Inget nytt att rapportera. USEK tas upp under styrelsedagen i oktober, som en del i diskussion om 

föreningens riktning samt medlemslojalitet. 

Tävling  

Dressyrtävlingar 21-22 augusti, med ca 50 anmälda per dag (60 max). Leila är tävlingsledare. 


