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Säterbygdens Ridklubb
Årsmöte
2022-02-27
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Dagordning årsmöte
Söndag 27 februari 2022 kl. 18:00.
Folkets Hus, Säter
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning 2 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
13. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 §
andra stycket angivna antalet
15. Val av ordförande för föreningen
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
17. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
18. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
21. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
22. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella.
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
23. Sammanträdets avslutande.
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen har haft elva möten under året. Vid dessa möten hanteras frågor som rör
verksamhetens ekonomi, ridskoleverksamheten, personal och skötsel av ridanläggningen
med mera.
Samarbetet i styrelsen har fungerat väl. Arbetet bedrivs målorienterat kopplat till aktiviteter
med uppföljning på varje styrelsemöte. Styrelsens fokus har även detta år huvudsakligen
handlat om att parera för pandemins konsekvenser och fortsätta arbetet med att få ekonomin
i balans.
Verksamheten
Den fortsatta pandemin har även detta år påverkat klubben, men trots periodvisa
inskränkningar har verksamheten kunnat upprätthållas på ett bra sätt. Under några veckor i
början av året fick dock verksamheten stängas ner helt och hållet.
Personalsituationen har varit ansträngd under året, dels på grund av pandemin men också
genom en längre frånvaro för en medarbetare. Stort engagemang från medlemmar,
privathästägare och styrelse, men framförallt från ridskolechef med personal som gjorde att
situationen hanterades på bästa sätt.
Anläggningen
Den nya logen har fungerat väl och betytt mycket för trivsel och arbetsmiljö. Rutinerna runt
den nya gödselhanteringen fungerar nu bra. Under 2021 har ytterligare förbättringar av
anläggningen genomförts; stallinredningen i ridskolestall och privatstall, som under en lägre
tid varit undermålig, ersattes under sommarmånaderna. Även underlaget i ridhuset byttes ut i
början av året.
Det nya avtalet med kommunen gällande nyttjande och drift av anläggningen har medfört en
förbättrad dialog och tydlighet gentemot kommunen, vilket varit positivt.
Två anläggningsdagar har traditionsenligt genomförts med gott utfall. Inför höstens
terminstart genomfördes en "gårdsfest" där utemiljöerna snyggades till med gemensamma
krafter av styrelse och TT.
Hagar
Sommarhagar har underhållits. Översyn av hagarna runt anläggning fick även detta år stå
tillbaka p.g.a markens ägarförhållanden, dock har kommunen nu löst ut denna fråga vilket
betyder att planeringen kan återupptas inför 2022
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Försäljning
Försäljningen har även i år varit positiv för klubbens kassa. Det har sålts kakor, sockor,
plastpåsar, Newbody och bingolotter. Klubben har även har även i år deltagit i älvstäd samt
stöttat kommunens ungdomar genom att nattvandrat på stan, en god sak som samtidigt gett
ett tillskott i kassan
Sponsring
Föreningens sponsorer framgår av hemsidan. Det har varit svårt att rekrytera nya sponsorer
under pandemin men befintliga sponsorer har lojalt stannat kvar. Under året har dock två nya
företag sponsrat med nya foderkrubbor och hindermaterial.
Ungdoms Sektionen (US)
Verksamheten har legat nere senaste åren men startades upp igen under hösten då det nu
finns ett bättre underlag och intresse hos klubbens ungdomar.
Föräldrapass
Rutiner och kommunikationsvägar med våra medlemmar och föräldrar har efter revidering
av rutiner 2020 fungerat mycket väl. Planeringen av föräldrapass har flutit på.
Kiosk
Kioskförsäljning har även i år helt uteblivit på grund av pandemin
Media
Nyhetsbrev har löpande skickats ut en gång per kvartal vilket har varit uppskattat av våra
medlemmar. Hemsidan och våra sociala medier (Facebook, Instagram) har regelbundet
uppdaterats.
Ekonomi
Ekonomin har även detta år varit en stor utmaning för klubben. Uteblivna kiosk intäkter,
färre ridlektioner och sommaraktiviteter tillsammans med att antal ridande periodvis behövts
begränsas har lett till minskade intäkter. En del extra bidrag, tillsammans med lägre
kostnader har det ändå gett ett överskott för verksamheten vilket är mycket positivt,
Överskottet är dock inte på den nivån ännu att avsättningar för inköp av hästar har kunnat
ske som önskat, vilket varit och är målet.
Under året har dialogen fortsatt med kommunen gällande klubbens ekonomi och frågan om
förutsättningar för löpande investering i nya hästar. Dialogen har ännu inte lett fram till
någon lösning.
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Sammanfattningsvis har verksamhetens klarat sig bra trots pandemin och den ansträngda
personalsituationen, vilket medfört att ett stort fokus har legat på att upprätthålla ekonomin.
Målet för 2022 är att försöka stabilisera klubbens personalsituation samt ytterligare förbättra
det ekonomiska läget för att skapa utrymme för inköp av hästar. Under dessa förutsättningar
skall sedan styrelsens fokus successivt kunna övergå till att jobba med en mera långsiktig
verksamhetsutveckling.

Styrelsen Säterbygdens ridklubb
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Verksamhetsberättelse Ridskolan 2021
Även detta år har verksamheten fått anpassas till rådande läge i pandemin. Under första
veckan i januari stängdes hela verksamheten ner, därefter gick de ordinarie lektionerna på
vardagar igång.
Restriktionerna avseende antal deltagare/lektion innebar att nybörjarlektionerna för barn var
inställda under vintern.
Antalet ridande på ridskolan har under året varit ca 120 ridande/vecka.
Övrig verksamhet under året har varit träningar i dressyr och hoppning, träningar för
skötarna, Caprillitävling och Julhoppning. Under sommarlovet hölls kursdagar för barn samt
träningar i western, dressyr och hoppning.
Underlaget i ridhuset byttes ut i mars och under sommaren byttes den gamla stallinredningen
ut.
Helios drabbades av neurologiska problem och fick somna in i december.
Under 15 år hade vi glädjen att få ha Helios hos oss. Han var en fantastisk ponny som har
tog väl hand om sina ryttare och har hjälpt många barn att bli trygga på hästryggen. Han är
djupt saknad.
I augusti kom Benny till oss, en valack på fem år från Irland. Benny har utbildads under
hösten och introducerats i verksamheten med mycket gott resultat.
Tack alla, både anställda och ideella krafter som på olika sätt hjälpt till under året.
Jag så är tacksam för alla de extra insatser som ni gjort under detta tuffa år.
Utbildningsansvarig.
Fortbildningar för personalen har varit inställda under året pga. av pandemin.

Säter 20220220
Pernilla Karlsson
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Verksamhetsberättelse för TT-kommittén 2021
Då har vi haft ännu ett år med pandemi som gjort att verksamhet och tävlingar har fått ställas
in, flyttats och ändrats. Men när vi summerar året så har det ändå varit en hel del😊
Träningsverksamheten:
Göran Liljestam som har dressyr kommer 1 ggr/månad, 2 ggr/månad är det hoppning för
Erik Berggren men den träningen är för det mesta förlagd i Avesta då det är utrymmesbrist
på vår anläggning.
Ylva och Susanne har haft en träningsdag med hoppning och teori för våra tävlingsryttare.
Klubbens ridlärare har haft träningar i dressyr och hoppning.
Tävlingsverksamheten:
4-5/9 Hoppning, lokal häst med
både DIV 3 och 2, och lokal
ponny med PAS 2
18/9 Dressyr, regional häst med
DIV 2
16/10 KM i hoppning för ponny
och häst
30/10 KM i dressyr för ponny
och häst
KM vinnare blev:
Privatponny Hoppning: Elvira
Johansson - Play Boy, Dressyr:
Lovisa Gabrielsson - Kattryn
Lektionsponny Hoppning: Sunnea Strömberg - Kuba, Dressyr: Nelly Nygren - Martino
Privathäst Hoppning: Tove Falkeström - Kalypso, Dressyr: Gunilla Andersson - Blomman
Lektionshäst Hoppning: Emmelina Kull - Martino, Dressyr: Monica Rose´n - Matrix
Klubbchampionat för 2020 delades ut på
årsmötet i februari i fyra olika kategorier;
och vinnarna tilldelades Wild Card som
ger fria starter på tävlingar arrangerade på
klubben under 2021.
Klubbchampion 2020 blev
Privatponny: Vilda Nygren – Momento
Lektionsponny: Isabell Brandts – Sox
Privathäst: Anna Carlsson - Linzarna Iwe
Lektionshäst: Minna Westbom - Samritha
SbRK har deltagit med lag i dressyr för
ponny Elit där det blev en 2:a plats, laget
deltog även i lag SM som gick i Strömsholm i november. I laget har Alva Hagberg, Tora
Halvardsson, Lee Mikaelsson, Felicia Hjalmarsson och Julia Roswall ridit. Felicia och Lee
har även deltagit i individuella SM som gick på Grevagården i augusti.
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I hoppning för ponny hade vi lag i Div 3 och Div 2.
Distriktsmästerskap kunde genomföras och vi hade ekipage med
som knep medaljer. Guld blev det i hoppning för juniorer genom
Tove Falkeström och i dressyr för B-ponny genom Felicia
Hjalmarsson, silver i dressyr för C-ponny fick Lee Mikaelsson
och i fälttävlan för seniorer Amanda Richardssaon.

Dalarnas Ridsportförbund delar varje år ut Championatstecken i de olika grenarna och i år
hade vi 2 ekipage som fick ta emot detta pris för sina prestationer på dressyrbanan, nämligen
Felicia Hjalmarsson för B-ponny och Lee Mikaelsson för C-ponny.
I Agria Cup hamnade vi i år på 6:e plats av 13 deltagande klubbar. Det är en cup där man på
alla lokala tävlingar i vårt distrikt, i alla grenar på både ponny och häst samlar poäng.
Övrigt:
Vi har haft programridning och öppen bana.
13 deltagare har gått studiecirkel i Grönt Kort med Ylva som ledare.
Vi har haft arbetsträffar där vi har fixat med vårt hindermaterial och snyggat upp i förråd
mm.
Ytterligare lite nytt hindermaterial har köpts in.
Minna har gått Tävlingsledarkurs.
Ylva har gått handledarkurs i Grönt Kort.
I november kunde vi äntligen träffas igen, våra ryttare (med föräldrar) och funktionärer
samlades på Folkets hus där det bjöds på middag och lite lek.
I kommittén för 2021 har följande personer ingått:
Susanne Hjerpe Magdalena Johansson Ylva Falkeström
Amanda Gustafsson Camilla Wahss Åsa Lindberg
Minna Westbom Birgitta Gustafsson Christina Hahne
GRATTIS till alla fina prestationer
och

stort tack till alla som på något vis deltagit i vår verksamhet!
Tävlings/träningskommittén

