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Årshjul med återkommande händelser

•



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 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. 


