
Årsmöte 28 feb 2021

• Årsmöte

• Information

- resultat från medlemsenkät
- verksamhetsplan 2021

•



Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst





8. Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Styrelsens arbete

• 11 styrelsemöten + en planeringskväll

• Möte vår och höst med kontaktpersoner i seniorgrupperna

• Ett första möte med kontaktpersoner/föräldrar i juniorgrupperna

• Handlingsplan mot mobbing och kränkande behandling



Verksamhetsberättelse

Ridskolans personal

• Ridskolechef, 5 ridlärare, en vaktmästare/allt i allo,

extrapersonal och stallvärdar

• Ridlärarna – 3 level III, 2 level Il, 1 level l

• Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag 

för extra personal och stallvärdar



Verksamhetsberättelse

Ridskolans verksamhet
• Ca 500 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. 

• Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, 

dressyrkurser, spec för ponny och häst, programridning, 

privatlektioner, WE- kurser. Nytt i år var caprilli

• Ridläger för juniorer och seniorer

• Alla ridgrupper så gott som fulltecknade

• Hippocrates infördes

• Ridklubben förfogar över 22 hästar och 16 ponnier. 

• Vi hade vid årets slut 4 privathästar uppstallade varav 

3 är ridskolepersonalens.



Verksamhetsberättelse

Fastigheten

Investeringar och inköp

- färdigställt renoveringen av sargen

- fortsatt iordningställandet av utemiljön mellan 

medlemsbyggnaden och servicedelen

Underhåll

- två fixardagar

- seniorgruppernas ”syssla”



Verksamhetsberättelse

Tävlingsverksamheten

Corona och Ridsportförbundets rekommendation innebar

- färre lokala tävlingar (en hopptävling och två dressyr) utan publik 

och utan kafeteria

- få klubbtävlingar (10 hopp, 3 dressyr) 

- inställda KM



Verksamhetsberättelse

Ungdomssektionen

Ställt in och ställt om verksamheten mot digitala aktiviteter

- poängjakt på instagram

- instruktionsfilmer

- julshow i filmformat

• Kurser att förbereda sig för tävling och i sadla – och tränsa och 

hästhantering

• Käpphäst - KM



Verksamhetsberättelse

Föräldrasektionen

• Klädbytardag 19 sept

• Stöttat usek i deras aktiviteter



Verksamhetsberättelse

Övriga verksamhet

• Föreläsningsserie i februari

• Inställd ponnyklubben och istället fokus på skötarna

• Rosetterace

• SoRK kalender

• RyttareYoga

• Föräldramöten.



Sammanfattning av 2020

• Styrelsen budgeterade för ett nollresultat.

• Resultatet för 2020 uppgår till -154 754 kronor 

• Resultatet påverkades bland annat av en högre kostnad än 

budgeterat för sargen. 

• Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi



• De total intäkterna minskade med 5,5 procent 

– Vi höjde ridavgifterna med 2,0 procent från höstterminen. Totalt för året 

minskade de ändå med 11,2 procent. Det förklaras av ett sent upptäckt 

periodiseringsfel förra året som ledde till att vi såg ökade ridavgifter med16,0 

procent för 2019. 

– Justerar vi för periodiseringsfelet var intäktsökningen för 2019 7 procent och för 

2020 drygt 4 procent.

För att undvika att liknande 

fel uppstår igen har vi skärpt 

rutinerna kring vår bokföring. 

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

2018 2019 2020

7 831 409 8 794 001 8 314 310



• De direkta kostnaderna minskade något, med 1,8 procent 

– Kostnaderna för strö, veterinärvård och hovslagare ökade under året.

– Ökningen motverkades dock av att våra kostnader för foder och utrustning till 

våra hästar minskade och motverkade den totala kostnadsökningen. 

– Vad gäller veterinärvård så täcks våra kostnader för det delvis av 

försäkringsintäkter.

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

2018 2019 2020

-2 117 545 -2 487 035 -2 441 438



Verksamhetsberättelse

Ekonomi

• Lokalkostnaderna ökade med 19,2 procent

– Lokalhyran justeras årligen med inflationen (KPI) och ökade för året med 1,6 

procent.

– Resterande ökning förklaras i princip i sin helhet av att vi satsade på sargen i 

vårt ridhus.  

– Hyresavtalet med Sollentuna kommun innebär att de som hyresvärd har ansvar 

för det yttre underhållet medan vi ansvarar för det inre.

2018 2019 2020

-1 306 796 -1 271 440 -1 515 891



• Indirekta kostnader ökade med 13,1 procent

– Den största posten är kostnaden för vår redovisningsbyrå, som för året ökade 

med 7,2 procent. 

– Den näst största posten förbrukningsmaterial, alltså toalettpapper, tvål och 

liknande samt från 2020 även handsprit, ökade med 48,5 procent. 

– I övrigt består de direkta kostnaderna av ett stort antal mindre poster. 

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

2018 2019 2020

-567 256 -486 427 -550 090



• Personalkostnaderna var i princip oförändrad, -0,4 procent

– Ridklubben är kollektivavtalsansluten och våra löner följer den utvecklingen.

– Minskningen är en konsekvens av att vi fick ett tillfälligt generellt pandemistöd 

genom rabatterad arbetsgivaravgift i juni. 

– I personalkostnaderna gömmer sig vår viktiga investering i lärarnas utbildning. 

Den posten minskade tyvärr under Corona-året 2020 med 3,7 procent – vi 

hoppas att det vänder i år!

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

2018 2019 2020

-3 542 053 -3 522 278 -3 509 050



• Det bokförda resultatet innebär en betydande 

resultatminskning

– Justerat för periodiseringsfelet hade dock resultatet för de två 

åren varit positivt och i nivå med varandra.

– Styrelsen föreslår att 2020 års förlust balanseras i ny räkning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

-68 633 644 895 -154 900

2018 2019 2020



Dagordning

9. Revisionsberättelse för 2020

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av ordförande

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Val av ombud till huvudorganisation och 
distriktsförbunds allmänna möten



Dagordning

17. Fastställande av årsavgift för 2022

Ingen höjning  föreslås

Junior 350, Senior 500

18. Övriga ärenden

Förslag till stadgeändringar

Avtackning av avgående styrelseledamöter



Prioriterat från föregående undersökning

Inriktning/område att förbättra

• Ridbanorna ute

• Lektionernas mål och 
uppföljning

Att bibehålla/bli ännu bättre på/säkra 
basen

• Personalens bemötande

• Anläggningen

• Klubbkänslan



Antal svarande:  226 (2019 - 146)
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143

7

2

Vilken roll har du i föreningen?

Förälder/anhörig

Ridskoleryttare

Tävlingsryttare

Övriga

13

30

17

90

Ridskole- och tävlingsryttare per 
ålderskategori

0–12 år

13–25 år

26–40 år

41– år



Hur nöjd är du med lektionsutbudet?  

0 = Vet ej/Kan 
ej bedöma



Hur nöjd är du med lektionernas upplägg? 

0 = Vet ej/Kan 
ej bedöma



Hur nöjd är du med lektionernas mål och uppföljning? 

0 = Vet ej/Kan 
ej bedöma



Vilka slags kurser, träningar och tävlingar är du intresserad av 
att delta i utöver ordinarie lektionsridning? (Flera val möjliga) 

221 svar

0 20 40 60 80 100 120 140

WE- tävling

Caprillitävling

WE-träning

Markarbetskurser

Träning inför dressyrtävling,

Träning inför hopptävling,

Sitsträning med longering

Dressyrtävlingar

Caprilliträning

Dressyrprogramridning

Uteritter

Hopptävlingar

Privatlektioner

Dressyrkurser

Hoppkurser

 Ridläger



0 20 40 60 80 100 120

Sadla  och tränsa
kurs

Funktionärsutbil
dning

Första hjälpen
kurs

Mental träning
för ryttare

Hästskötsel

Fysisk träning för
ryttare

Horsemanship

Vilka övriga slags kurser och träningar skulle du vara 
intresserad av att delta i? (Flera val möjliga) 

183 svar



Hur nöjd är du med personalens bemötande? 

0 = Vet ej/Kan 
ej bedöma



Hur nöjd är du med stämningen på ridskolan?

0 = Vet ej/Kan 
ej bedöma



Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för mobbning 
eller trakasserier på ridskolan?



Upplever du att du får bra information från ridskolan?



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Instagram

Anslag på ridskolan

Facebook

Hemsidan

Mejl

På vilket sätt vill du ha information från ridskolan?

225 svar



Har du behov av mer vägledning och hjälp i Hippocrates?



Som ideell förening behöver vi medlemmar hjälpas åt. Vad 
kan du som medlem tänka dig att hjälpa till med på 

ridskolan? 
197 svar
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Sjukvårdare vid tävling

Förtroendeuppdrag

Underhåll av anläggningen

Hjälp till vid aktviteter, ex klädbytardag

Stå i cafeterian vid tävlingar och event

Funktionärsuppgift i samband med tävlingar



Tycker du att styrelsen hanterar sitt uppdrag på ett 
ansvarsfullt sätt?



Upplever du att ridskolan hanterar coronapandemin på 
ett ansvarsfullt sätt?



Verksamhetsplan 2021

Corona gör att vi bara planerat våren

Praktiskt hästskötarkurser för barn 

Skötarkurser för seniorer

Ta fram fler instruktionsfilmer

Ridlärarna lägger ut tips på hemsidan

Ev. föreläsning/teoritillfälle om hästens beteende/handhavande av häst



Verksamhetsplan 2021

En ”säg hej – vecka”

Ny layout av hemsidan 

Informera om styrelsens arbete löpande på hemsidan

Ta fram ett dokument med SoRKs filosofi kring ridutbildning för barn 

Ta fram en miljöplan 



Verksamhetsplan 2021

Anläggningen

Fixarlista i stallet

Nya lampor i ridhuset

Uppfräschning av gymhörnan, bl a sätta upp en spegel

Fixa iordning vid kranen innanför stalldörren, ny bänk och skivor på väggen 

Färdigställa utemiljön mellan stallet och medlemsbyggnaden med spaljéer 

och växter 



Tack för visat intresse!


