
Årsmöte 27 feb 2022

• Årsmöte

• Information

- resultat från medlemsenkät

•



Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare

5. Val av två justeringsmän och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande om mötet blivit utlyst på rätt sätt



8. Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Styrelsens arbete

• 11 styrelsemöten + en planeringsdag tillsammans med personalen

• Ett med kontaktpersoner i seniorgrupperna

• Policy för social medier – film på hemsidan

• Värdegrunden på höstens clincs och Hej-vecka

• Sökt och fått ekonomiskt coronakompensation



Verksamhetsberättelse

Ridskolans personal

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

extrapersonal och stallvärdar

• Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag 

för extra personal och stallvärdar



Verksamhetsberättelse

Ridskolans verksamhet

• Ca 500 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. 

• Alla ridgrupper så gott som fulltecknade

• Varierat utbud

• Ridläger för juniorer och seniorer

• Skötarkurser för juniorer och seniorer

• Ridklubben förfogar över 25 hästar och 16 ponnier. 

• Vi hade vid årets slut 4 privathästar uppstallade varav 

3 är ridskolepersonalens.



Verksamhetsberättelse

Fastigheten

Investeringar och inköp

- lampor i ridhuset, nya dörrar i sargen på gång

- fortsatt iordningställandet av utemiljön 

Underhåll

- Padex i hagarna, grusning av parkeringen rengöring av stall 

och ridhus

- två fixardagar

- seniorgruppernas ”syssla”

- fixarlista i stallet



Verksamhetsberättelse

Tävlingsverksamheten

Fortsatt Covid innebar inga externa tävlingar under våren –

däremot Pay & Jump och Pay & Ride men utan publik

Under hösten både dressyr och hopptävling

- rosetterace

- under hösten 8 klubbtävlingar

- KM



Verksamhetsberättelse

Ungdomssektionen

• Femkamp

• Vi I stallet

• Käpphäst – KM

• Halloween övernattning

• Julshow



Verksamhetsberättelse

Övriga verksamhet

• Klädbytardag 28 aug - föräldrasektionen

• SoRK kalender

• Ryttareträning

• Pysseleftermiddag 19 dec

• Ny hemsida och officiell FB



Sammanfattning av 2021

• Styrelsen budgeterade för ett resultat på 255.200.

• Resultatet för 2021 slutade på 50 302 kronor 

• Resultatet påverkades bland annat av högre kostnader i 

december än budgeterat. Bland annat var elkostnaden 715 % 

högre än föregående år.

• Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i en ny räkning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi



• Det bokförda resultatet innebär en mindre resultatökning

– Resultatet hade varit betydligt bättre om inte föreningen hade 

drabbats av en väldigt hög elkostnad

– Styrelsen föreslår att 2021 års resultat balanseras i ny räkning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

2019 2020 2021

644 895 -154 900 50 302



Dagordning

9. Revisionsberättelse för 2021

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för       

kommande verksamhetsår



Årshjul med återkommande händelser

•



Verksamhetsplan 2022
Medlemmar 
Sollentuna Ridklubb är en säker, trygg och inspirerande plats där alla känner sig 
välkomna. Medlemmarna är engagerade och delaktiga i verksamheten. 
• Öppen kafeteria. Bildandet av en kafeteria-grupp 
• Fixarlista i stallet 
• Öka föräldrars (icke-ridande) förståelse för vad ridning är 

Sollentuna Ridklubb erbjuder god ridutbildning och hästkunskap i enlighet med 
Ridsportförbundets riktlinjer. Ridutbildningen sker utifrån satta mål för varje ridgrupp
• Hoppkurser på låga hinder 
• Dressyrkurser med speciell inriktning 



Verksamhetsplan 2022

Sollentuna Ridklubb har en aktiv och attraktiv avsutten verksamhet som syftar 

till att främja medlemmarnas kunskap i hästhållning och ridning. 

• Kurser på torsdagar kl 17.30 – 19, både för juniorer o seniorer 

• Ryttaryoga/ryttarträning 

• Föreläsningar om bl a sits, mental träning, miljöträning 

• Teorifilmer 

• Föreläsningsserier för barn och ungdomar till hösten 

• Arrangera en utflykt/aktivitet för alla till en tävling, studiebesök m.



Verksamhetsplan 2022

Sollentuna Ridklubbs anläggning är trivsam, funktionell och säker. Den underhålls 

kontinuerligt och utvecklas utifrån hästarnas, medlemmarnas och personalens behov. 

• Nya dörrar i sargen, ta bort överliggaren

• Byte av underlag i ridhus inkl mindre insats på hoppbanan 

• Diskutera insatser för minskad elförbrukning med kommunen, exempelvis installera 

luftvärmepump och installation av timer/brytare på elementen i sadelkammaren 

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

• Färdigställ utemiljön mellan parkeringen och entrén ( gräv ner slipers utmed parkeringen 

, fyll på med mer stenmjöl)

• Ta fram en miljöplan



Verksamhetsplan 2022

Sollentuna Ridklubb ger aktuell, relevant och lättillgänglig information. 

• Ny flik på hemsidan, Kunskapsbanken med bl a teorifilmer, boktips 

• Utveckla användningen av TV i kafeterian för mer information/filmer 

• Nyttja kontaktpersonerna mer för att både information till och kommunikation 

med medlemmarna 

• Nyhetsbrev från styrelsen (efter varje styrelsemöte) på hemsidan



Förslag till budget 2022
Styrelsen budgeterar med ett minusresultat för 2022

– Vi tror att intäkterna kommer att minska, eftersom de kommer att återgå till en nivå 

som vi hade innan pandemin.

– Vi tror också att föreningen kommer att drabbas av högre elkostnader under året, 

vilket så klart påverkar resultatet negativt.

– Avskrivningarna kommer också vara högre då investeringarna i armatur, dörrar och 

sopmaskin slår igenom. 

– I övrigt har en genomgång gjorts av alla intäkts- och kostnadsposter där justeringar 

gjorts både upp och ned.

– Föreningen har en stark finansiell ställning. Det gör att det budgeterade 

minusresultatet inte kommer att försätta föreningen i några problem. 



Dagordning

13. Fastställande av årsavgift för 2023

Ingen höjning  föreslås

Junior 350, Senior 500

14. Övriga ärenden

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av ordförande

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

18. Fastställande av representant och personlig suppleant 
utsedda av Usek

en 



Dagordning

19. Val av revisor och revisorssuppleantd

20. Val av valberedning och sammankallande

21. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds 
allmänna möten

22. Årsmötet avslutas 

Avtackning av avgående styrelseledamöter



Resultat av medlemsenkäten 2021



Antal svarande:  222 (2020 - 226)
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Kommentar: fler dressyrgrupper, få bas 2 grupper, kurser för nybörjare



Kommentar: det tar tid innan lektionen kommer igång



Kommentar: Bra med mål med kan behöva förtydligas. Saknar 
uppföljning. Vill gärna jobba mer utifrån målen



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

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

184 svar



Kommentar: Överlag positiva kommentarer, några saknar Hej ibland och 
ser gärna mer glada miner



Kommentar: Överlag positiv, men saknar gemensamma aktiviteter efter lång tid 
med covid



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



Tycker du att den information du får från ridskolan är 
relevant och tillräcklig?

221 svar
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På vilket sätt vill du ha information från ridskolan?

221 svar



I slutet av 2021 lanserades en ny hemsida för ridskolan. Hur 
nöjd är du med den nya hemsidan?

0 = Vet ej/Kan ej bedöma
1 = inte alls nöjd och 
5 = mycket nöjd
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Som ideell förening behöver vi medlemmar hjälpas åt. Vad 
kan du som medlem tänka dig att hjälpa till med på 

ridskolan? 
199 svar
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Stå i cafeterian vid tävlingar och event

Funktionärsuppgift i samband med tävlingar



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

Kommentar:



Upplever du att ridskolan hanterar coronapandemin på 
ett ansvarsfullt sätt?

Kommentar:



Övriga synpunkter

• Begräsningen av möjligheten att sälja lektioner
• Begränsningen av antal igenridningar
• Svårt att hitta igenridnings tillfällen
• Digital förslagslåda
• Mer stöd till föräldrar och barn som aldrig ridit tidigare
• Dyrt



Tack för visat intresse!


