
Årsmöte 19 feb 2023

• Årsmöte

• Information

- resultat från medlemsenkät
- verksamhetsplan 2023

•



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. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 



8. Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Styrelsens arbete

• 11 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen

• Referat från styrelsemötena på hemsidan + ”välkommen tillbaka” film

• Nya reviderade målen för klubben (2022 – 2026)

• Översyn av regler för användandet av hjälm och säkerhetsväst 

• Översyn av miljöpolicyn från 2016 

• Möte vår och höst med kontaktpersoner i seniorgrupperna



Verksamhetsberättelse

Ridskolans personal

• Ridskolechef, 5 ridlärare (Carro slutade och Rebecka 

anställdes), en vaktmästare/allt i allo, extrapersonal och 

stallvärdar

• Planeringsdag, vår och höst, för ordinarie personal 

• En utbildningsdag för extra personal och stallvärdar



Verksamhetsberättelse

Ridskolans verksamhet

• Ca 500 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. 

• Alla ridgrupper fortsatt så gott som fulltecknade

• Viss nedgång i bokade privatlektioner och de ridlektioner som bokas per 

gång, 

• Varierat utbud, ridläger för juniorer och seniorer samt olika typer av 

privatlektioner 

• Teori bl a som clinics och skötarkurser

• Ridklubben förfogar över 24 hästar och 14 ponnier. 

• Vi hade vid årets slut 3 privathästar uppstallade varav 2 är personalens.



Verksamhetsberättelse

Fastigheten – diskussioner med kommunen

Stort behov av energibesparande åtgärder

Kontaktat med kultur- och fritid 

Kontaktat Sollentuna kommunfastigheter AB (vår hyresvärd) 

För att minska elkostnaderna - sänkt temperaturen på värmen och vattnet



Verksamhetsberättelse

Fastigheten

Investeringar och inköp

- nytt ridhusunderlag + påfyllnad av underlag på hoppbanan

- nya dörrar i sargen

- ny vägg och bänk vid vattenkranen innanför stalldörren

Underhåll

- två fixardagar bl.a. fixat sjukhagarna

- seniorgruppernas ”syssla” och fixarlista i stallet



Verksamhetsberättelse

Tävlingsverksamheten

- Kick-off i mars

- lokala tävlingar vår och höst i hopp och dressyr, färre starter än 

innan pandemin

- klubbtävlingar (11 hopp, 4 dressyr, 3 caprilli) 

- Pay & jump (2) och Pay & ride

- KM i hopp och dressyr



Verksamhetsberättelse

Ungdomssektionen

Ny styrelse 

- rykttävling

- femkamp

- övernattning vår och höst

- bakade inför höstens lokala tävling

- käpphästtävling

- sadla – och tränsa kurs

• Julshow !



Verksamhetsberättelse

Övriga verksamhet

• Projekt ”Jag, vi och hästen” för barn/ungdomar 10 – 16 år

• Återstartspengar till tre föreläsningar

• Föreläsning om hästarnas stamtavlor

• Nya filmer i Kunskapsbanken (hemsidan)

• Klädbytardag

• SoRK kalender



Sammanfattning av 2022

• Styrelsen budgeterade för ett minusresultat på -262.000 kronor.

• Resultatet för 2022 slutade på -390.999 kronor.

• Resultatet påverkades av den allmänna ekonomiska läget med 

bl.a. höga kostnader för framför allt el och strö.

• Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning.

Verksamhetsberättelse

Ekonomi



Dagordning

9. Revisionsberättelse för 2022

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023



Verksamhetsplan 2023
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 

• Medlemsdag/fixardag

• Sommarfest för alla som gjort ideellt arbete

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

• Gruppernas mål (hopp o dressyr) ordentlig genomgång av dessa i början av 
terminerna



Verksamhetsplan 2023

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 

• Dressyrclinic 19 mars 

• Fler teorifilmer i Kunskapsbanken på hemsidan

• Arrangera studiebesök på Brunmåla hästklinik



Verksamhetsplan 2023

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

kontinuerligt och utvecklas utifrån hästarnas, medlemmarnas och personalens 

behov. 

• Fortsatt diskussion med kommunen om insatser för minskad elförbrukning med 

kommunen och hyran för 2023

• Ansökan till byggfirman XL om nytt domartorn

• Förbättra ljudet på båda banorna 

• Ev. ny betong i gamla spolspiltan 



Verksamhetsplan 2023

Sollentuna Ridklubb ger aktuell, relevant och lättillgänglig information. 

• 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 2023

Styrelsen budgeterar med ett minusresultat även för 2023, preliminärt -162 000 kronor

– Vi tror att intäkterna kommer att fortsätta att minska p.g.a. det allmänna ekonomiska läget.

– Vi tror också att föreningen kommer att fortsatt drabbas av höga kostnader för bl.a. el och strö, 

vilket så klart påverkar resultatet negativt.

– Vi kommer fortsatt hålla igenom på alla de kostnadspost som är möjliga utan att det påverkar 

personal eller hästarna negativt.

– Föreningen har fortfarande en stark finansiell ställning även om investeringarna 2022 har 

minskat vår buffert. Positivt är att vi inte behöver göra några ytterligare investeringar i 

anläggningen de närmaste åren. 



Dagordning

13. Fastställande av årsavgift för 2024

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 ungdomsledamot jämte personlig 
suppleant utsedda av ungdomssektionen

ungdomssektionen



Dagordning

19. Val av revisor och revisorssuppleant

20. Val av valberedning

21. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets 
allmänna möten och ev andra möten där föreningen 
har rätt att representera med ombud. a representera 

22. Årsmötet avslutas

Avtackning av avgående styrelseledamöter



Jämförelse 
medlemsundersökning

Sollentuna ridklubb
2021 - 2023

Undersökningarna är gjorda mellan 
december och januari.

Resultaten har samlats under det årtal då 
undersökningen avslutades, dvs dec 2022 -

jan 2023 = 2023



Antal svarande:  181 (2021 - 222)
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136
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Vilken roll har du i föreningen?

Förälder/anhörig

Ridskoleryttare

Privatryttare

38

38

20

85

Ridskole- och tävlingsryttare per 
ålderskategori

0–12 år

13–25 år

26–40 år

41– år

Kommentar: Färre svar än tidigare år, främst färre föräldrar.



Kommentar: juniorlektioner senare på eftermiddagarna. Färre i 
grupperna.



Kommentar: att alla ridlärare använder ljudanläggningen. Det 
tar lång tid innan lektionen kommer igång. Ojämna grupper. 



Kommentar: Bra att ridlärarna ger återkoppling i skrittpaus under 
lektionen. Mkt bra att ha mål i hoppningen. Ibland är det inte så tydligt 
hur lektionen hänger ihop med målen.



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

Ytterligare förslag: tömkörning, voltige, terränghoppning
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Sadla  och tränsa
kurs

Funktionärsutbil
dning

Första hjälpen
kurs

Mental träning
för ryttare

Hästskötsel

Fysisk träning för
ryttare

Hästens
beteende

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

143 svar

Ytterligare förslag: Hästmassage, Hovlära/träffa hovslagaren, hästsjukdomar, val av foder



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



Kommentar: Överlag bra, lite gängbildningar och det förekommer tråkiga 
kommentarer mellan elever.





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

Anslag på ridskolan

Facebook

Mejl

Hemsidan

På vilket sätt vill du ha information från ridskolan?

180 svar





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

ridskolan? 
160 svar
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Sjukvårdare vid tävling

Förtroendeuppdrag

Hjälp till vid aktviteter, ex klädbytardag

Underhåll av anläggningen

Stå i cafeterian vid tävlingar och event

Funktionärsuppgift i samband med tävlingar



Övriga synpunkter

• Möjlighet att sälja enstaka lektioner
• Återridning funkar sådär
• Att alla ridlärare har samma ”regler” 
• Flera hoppfria grupper
• Info innan en häst/ ponny ska tas bort
• Mer enhetliga grupper



Tack för visat intresse!


