Verksamhetsberättelse för
Strängnäsbygdens Ryttarförening
2013
Vi startade året med följande förutsättningar:
-

En dyster ekonomi (2012 års minusresultat)
Utan ridskolechef på plats
Brist på hästar
Ett sjunkande antal ridande, vilket pågått sedan 2006.
Endast hälften av boxarna till medlemshästar uthyrda

Med hjälp av ett stort engagemang från styrelsen samt personalen, framförallt Helena
Johansson som axlade ett stort ansvar under våren 2013 slutade vi året på följande sätt:
-

-

Resultatet har förbättrats.
Vår nya ridskolechef Jane Johansson finns på plats sedan i juni och gör ett strålande
jobb.
Vi har fått flera nya kompisar i stallet: Apollo, Yellow, Kilkenny (ägs av Strul, vår
ungdomssektion) samt Calina, Qitai och La Fidél som ägs av stora föreningen. Vi har
också fått stifta bekantskap med Isak som är utlånad till ridskolan.
Vi har gått från 111 ridande (antal ridabonnemang) vid utgången av 2012 till 161
ridande vid utgången av 2013, en uppgång på 45 %!
Samtliga 14 boxar för medlemshästar uthyrda och det är kö in.

Framgångsfaktorerna har varit att hålla hårt i kostnaderna (framförallt personalkostnaderna),
arbetat för att få in sponsring till föreningen samt öka intäkterna i form av fler ridande och
mer aktiviteter.
Vi gläds självklart åt detta men det har även inneburit att en hel del tuffa beslut har varit
tvungna att tas. En omorganisation blev resultatet av behovet av att minska kostnaderna. Detta
innebar att Maria Sandström, som arbetade i stallet, fick lämna sin anställning sista november
2013. Vi tackar Maria för de år hon arbetat hos föreningen och önskar henne lycka till i
framtiden.
Strängnäsbygdens Ryttarförening är en ideell förening som driver ridskola och som ett
komplement och intäktskälla även erbjuder uppstallning för medlemshästar. Styrelsen arbetar
ideellt och har anställd personal som svarar för ridskolans dagliga verksamhet. Antalet
medlemmar var 208 vid årets slut.
Att vara en ideell förening innebär att allt överskott investeras i verksamheten och dess
medlemmar. Det innebär även att föreningens medlemmar kollektivt måste hjälpas åt och
bidra med ideella insatser för att kunna fortsätta investera och utveckla verksamheten samt
hålla ridavgifterna på en rimlig nivå. Vi hoppas att fler medlemmar vill engagera sig i
föreningen och hjälpa till att bibehålla den positiva utveckling som vi ser just nu. ”Ingen kan
göra allt men alla kan göra lite”. Arbetsbördan blir såklart mindre för enskilda medlemmar om
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fler ställer upp och hjälper till. Styrelsen tillsammans med ridskolechef Jane Johansson arbetar
för att skapa strukturer och rutiner som gör det enkelt och roligt att vara engagerad. Det finns
många sätt att hjälpa till på:
-

-

Arbeta ideellt i stallet på helgerna under ledning av dagens instruktör. Ett bra sätt att
lära sig mer om hästar och stall och hjälpa föreningen att spara personalkostnader.
Engagera sig i Tävlingssektionen. Tävlingarna som föreningen anordnar är en stor
inkomstkälla men också en förutsättning för att våra egna medlemmar ska kunna tävla.
Du kan vara med som funktionär eller bli medlem i sektionen som även arbetar
mycket med förberedelser och planering.
Sitta med i styrelsen och påverka den långsiktiga strategin för hur föreningen ska
planera sin verksamhet samt hjälpa till att hitta sponsorer till föreningens verksamhet.
Engagera sig i Cafeteriagruppen så att vår cafeteria kan hållas öppen.

Anläggningen ägs av Strängnäs Kommun och föreningen arrenderar denna. Arrendet regleras
genom driftsavtal. Under 2013 fick vi äntligen ett nytt driftsavtal med kommunen. Avtalet är
skrivet på 5 år och även om föreningen önskat ett längre avtal så känns det bra att det finns ett
avtal eftersom vi verkade länge utan att något avtal kom till stånd.
Vi vill även framföra ett stort tack till våra sponsorer, stora som små. Under 2013 fick
föreningen in drygt 80 000 kr i sponsring vilket är en stor bidragande orsak till resultatet
ligger på plus trots stora inköp, exempelvis hästinköp. Av dessa pengar har bland annat
25 000 kr sökts och beviljats av Sparbankstiftelsen Rekarne för vidareutbildning av
personalen. Detta kommer väl till pass då det är viktigt för verksamheten att hålla en god nivå
på vår personals utbildning.
Sparbanken Rekarne är föreningens enskilt största sponsor, i år stod banken för 40 000 kr
(exklusive ovan nämnda 25 000 kr från stiftelsen) av föreningens sponsorintäkter och
föreningen vill rikta ett stort tack till banken för beviljad sponsring under 2013.
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har haft verksamhet enligt separat verksamhetsberättelse.
Tävlingssektionen
Tävlingssektionens verksamhetsår redovisas i separat verksamhetsberättelse.
Ekonomi
Hänvisas till sedvanlig resultat- och balansräkning.
Aktiviteter
Handikappverksamhet
Ridning för enskilda personer med funktionsnedsnedsättning har pågått under året.
Föreningen ser gärna att denna verksamhet utvecklas men denna typ av verksamhet är mycket
resurskrävande så det är en utmaning att få kvalité till ett rimligt pris men föreningen ställer
sig positiv om önskan om utökning av denna verksamhet skulle inkomma. Tidigare har
föreningen haft, under ledning av Helena Johansson, återkommande läger för
funktionsnedsatta på sommaren. Under 2013 uteblev detta läger då arrangören, trots stor
uppskattning av verksamheten, ville prova ett annat upplägg.
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Övriga aktiviteter
Under skolans lov har vi fyllt lovdagarna med ett stort antal roliga aktiviteter för de ungdomar
som varit hemma. Styrelsen och personalen har också deltagit i en gemensam aktivitet
bestående av bowling och mat.
Personal
Personalstyrkan har under året varierat som ett resultat av rekrytering av ny ridskolechef,
omorganisation samt sjukskrivningar men vid utgången av 2013 hade föreningen följande
personal anställd:
- Jane Johansson, ridskolechef
- Helena Johansson, instruktör samt stallpersonal
- Pernilla Andersson, administration och kontor samt begränsat stalljobb
- Mikael Andersson, stallpersonal
- Timanställd ridinstruktör, Josefine Björklund
- Viss extrapersonal och vikarier för våra ordinarie instruktörer har förekommit, om än i
mycket begränsad omfattning.
Styrelsen
Styrelsen har haft 14 protokollförda möten och har under det gångna verksamhetsåret bestått
av:
Emma Hellström
Pia Eriksson
Bo Berg
Anna-Carin Dahlberg
Niklas Håkansson
Amalia Lönnborg-Smedman
Anna-Karin Nordström
Hillevi Nedemark
Personlig ersättare för
Idha Zentio
Jenny Engkvist
Martina Hultén
Carina Lövkvist

Ordförande/personalgrupp/sponsring
Vice ordförande /personalgrupp
Ledamot/kassör/arbetsmiljö
Ledamot/sekreterare/tävling
Ledamot, avgick under året
Ledamot/ungdomar/tävling
Ledamot/kontaktperson cafeteriagrupp
Ungdomsledamot

Suppleant, togs upp som ordinarie ledamot efter
Niklas Håkansson
Suppleant
Suppleant/arbetsmiljö

Styrelsen vill tacka alla, både anställda och medlemmar som har hjälpt och gett oss stöd under
det gångna året. Ett särskilt tack riktas till våra anhöriga som haft stor förståelse för vårt
engagemang i föreningen.
Strängnäs 20 februari 2014.
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