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Sammanfattning styrelsemöte 7-2022 Ridklubben Norrtälje Ryttare 221121 

Ekonomi  

Utfallet av ekonomin följer planen och det ser stabilt ut. 

Verksamheten 

Fortsatt hög beläggning i abonnemangsgrupperna. Klar nedgång i aktiviteter, vilket 

föreningen behöver ta höjd för i budget 2023. 

 

Terminsuppehåll vecka 51 och 52, vi erbjuder en del aktiviteter, men viktigt att hästarna får 

vila. Alla hästar får också sin årliga vaccination dagarna före jul. 

 

Hästar 

”Deltidslösdrift” plan fram till och med vecka 51, därefter vända dygnet igen. Sedan får väder 

avgöra när vi vänder tillbaka igen. Många hästar mår bra av den längre utevistelsen, några 

hästar blir lite trötta.  

 

Cleo kommer säljas till avel. Silver kommer åter från igångsättning och tillridning, beslut om 

försäljning behöver tas när han är tillbaka. 

 

Tävling 

Möte i tävlingskommittén så snart som möjligt. 

WE – ev. anordna WE-tävling under 2023. Viktigt att förbereda i tid då domare kan vara 

svårt. 

Pågående projekt 

• Stallvärdar och och skötare – vi bygger vidare 

• Systemet för hästbyte i grupperna – vi bygger vidare efter mycket bra medlemsinput 

• Nytt fakturasystem – vi går över till Fortnox under första kvartalet 2023. 

• Prevet – app för att ”bokföra” hästarnas status (veterinärt, foder, aktivitet) 

• Lönestatistik – dags att rapportera in till Svenskt Näringsliv 

• Föreläsningar mental träning – två tillfällen under vårterminen, alla medlemmar 

välkomna 

Personal 

Julsemestrarna klara. 

Anläggning 

• Åtgärderna på Länsstyrelsens lista är i princip klara, ett par galler i B-stallet kvar att 

byta. 

• Vi kommer installera luftvärmepump i klubbstugan för att spara el (idag har vi 

direktverkande el-element). 

• Vi behöver se över belysningen i ridhuset, och byta dessa mot LED-belysning – spara 

el och miljö! 

• Hagströ och grusning – vi behöver åtgärda vidare i hagar och gångar för att få till 

bättre markförhållanden och mindre lera. 
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Ungdomssektionen 

Vi fortsätter planera för sätt att fånga upp våra ungdomar, och förhoppningsvis komma 

närmare att få till en formell Ungdomssektionsstyrelse. 

Årsmöte 

Undersöka möjligheter att skjuta årsmötet in i mars, för att inte krocka med sportlov. Frågan 

är om detta är möjligt givet stadgarna (årsmöte hålls innan februari månads utgång). Erika 

undersöker frågan. 

Foto- och filmpolicy 

Förslag har cirkulerats, styrelsen beslutar att fastställa policy enligt förslag. 

Verksamhetschef 

Plan för 2023 diskuterades. 


