Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens
ryttarförening 2019
Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Strängnäsbygdens ryttarförening har under 2019 haft följande
sammansättning:
Martina Hultén, ordförande
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande
Liselotte Strand, sekreterare
Anna-Karin Nordström, ledamot
Anna Israelsson, ledamot
Ulrica Jacobsson, suppleant
Sara Lindholm, suppleant
Valberedningen har under 2019 bestått av:
Petra Granlund
Annelie Wozny Pålsson
Revisorer har under 2019 varit:
Johanna Strömgren (ordinarie), Emma Hellström (suppleant)
Sammanträden
Styrelsen har under 2019 haft 11 protokollförda sammanträden.
Årsavgift 2019
Junior 300 kr
Senior 350 kr
Familj 350 kr för första medlemmen sedan 250 kr per ytterligare familjemedlem
Personal
Föreningen har haft en anställd verksamhetschef på 75 % och instruktörer,
stallpersonal och administratör i varierande antal och omfattning under året.
Totalt har föreningen haft en personalstyrka motsvarande ca 3 heltidstjänster.
Medlemsantal
Vid utgången av 2019 hade föreningen 198 medlemmar fördelat enligt följande:
Ålder 0-20: 125
Ålder 21 och uppåt: 73
Kvinnor: 191
Män: 7

Ridskoleverksamheten
Ridskolan har under 2019 haft lektionsgrupper i nedanstående kategorier:
Juniorer, seniorer, träningsgrupper hoppning, träningsgrupper dressyr,
träningsgrupper dressyr/hoppning, 30/30-grupper och drop-in ridning för barn.
Under året har drop-in grupper för vuxna startat. Intresset för drop-in ridning
har ökat kraftigt under året och är en bra inkörsport till de fasta grupperna.
Sammanlagt har ridskolan levererat cirka 24 lektioner per vecka under året.
Utöver lektionsverksamheten har det anordnats kurser, läger och clinics. Ett
axplock av dessa aktiviteter är: Frukostträning, hoppträning, Astridträning,
Pay&Jump, “öppen bana”, programridning, blåbärshoppning,
Halloweenhoppning med mera. Som vanligt har även ett antal klubbtävlingar och
KM i dressyr och hoppning arrangerats.
Samarbete med kommunen
Samarbetet med kommunen har fortsatt med regelbundna möten med ansvarig
tjänsteman. Arbetet med omförhandling av avtalet rörande anläggningen har
pågått men inte avslutats ännu. Inriktningen är att vi kommer att betala en avgift
för anläggningen istället för vissa av de rörliga driftskostnaderna vilket ger oss
en mer förutsägbar ekonomi. Under 2019 har kommunen gjort en djupharvning
av ridhuset och stått för påfyllning av material. Kommunen har även levererat
grus till förbättring av gårdsplan och material till utbyte av boxväggar.
Övriga föreningsaktiviteter
Föreningen deltog som vanligt på Mälardagen -ett forum där föreningar i
Strängnäs får möjlighet att presentera sin verksamhet. I samband med
Mälardagen marknadsförde föreningen Öppet Hus i stallet med bland annat
prova-på ridning. Arrangemanget var som vanligt välbesökt, speciellt av små
barn och deras föräldrar. I år såg vi en omedelbar effekt av Öppet Hus på så sätt
att flera besökare regelbundet återkommit på drop-in ridningarna.
Hästar
Vid utgången av 2019 hade ridskolan sju stora hästar (varav en lånad) och sju
ponnyer. Under året har ponnyerna Apollo, Yellow och Skorpan sålts medan vi
köpt in Mini. Mini har dock inte visat sig vara tillräckligt användbar i
verksamheten och kommer att säljas under 2020. Lycke som köptes in 2018 har
inte heller visat sig fungera som ridskolehäst och kommer att säljas.
Uppföljning av prioriterade områden i verksamhetsplanen 2019
Föreningens ekonomi
Under slutet på 2018 och början på 2019 försämrades ekonomin i föreningen till
följd av höga elräkningar och färre ridande. Vi fick uppskov med betalning av
elräkningarna och klarade på så sätt av den omedelbara krisen. Föreningen tog
också ett kort, räntefritt lån från ordförande och vice ordförande. Kommunen
stöttade föreningen genom att ta över vårt elavtal och har accepterat en
avbetalningsplan på upparbetade elkostnader. Arrangemanget med kommunen
kommer att leda till totalt sett lägre elkostnader. Styrelsen beslutade att höja
ridavgifterna för att öka intäkterna vilket naturligtvis medförde reaktioner från
medlemmarna och några valde att avsluta sina avtal. Totalt sett finns det

fortfarande tomma platser i flera ridgrupper. Vårterminen förlängdes med en
vecka vilket gav ökade intäkter och en deltidsanställning har avslutats. Under
hösten hyrdes flertalet privatboxar ut vilket påverkar ekonomin positivt. 2019
års ekonomiska resultat har sammantaget blivit bättre än 2018.
Föreningsanda
Till förra årets årsmöte lämnade en medlem in en motion med förslaget att
föreningen ska arbeta för att få till tävlingslag, att möjlighet ska finnas för
medlemmar att hyra häst för tävling samt att föreningen aktivt ska arbeta för att
genomföra tävlingar 2020. Till följd av denna motion kallade styrelsen till ett
möte för att diskutera tävlingsverksamheten. Det kan konstateras att det finns
intresse hos medlemmar att ha tävlingsverksamhet men tyvärr finns det inte i
nuläget några medlemmar som kan driva de frågorna. Representanter för
föreningen deltog i tävlingsterminsträffen i början på hösten och knöt där
kontakter som underlättar samarbeten med andra föreningar. Som ett svar på
motionen har det under våren också tydliggjorts vad som gäller för att en
medlem ska få hyra häst för att tävla på annan anläggning.
Vi har alltså under 2019 inte haft någon tävlingskommitté som kan arrangera
tävlingar. För att få ställa ut licenser krävs att vi arrangerar en tävling per år.
Under 2019 löstes detta genom ett samarrangemang med Mariefreds ridklubb
dit vi skickade ett stort antal funktionärer. Arrangemanget blev mycket lyckat.
Under hösten arrangerades ”Höstfesten” som förhoppningsvis kan bli en
återkommande och växande aktivitet.
Marknadsföring och sponsring
En styrelsesuppleant utsetts som huvudansvarig för sponsor- och
marknadsföringsfrågor. Under året har ett stort antal av de företag som finns i
Strängnäs kontaktats för att se om de är intresserade av att sponsra föreningen.
Detta arbete har inte gett något resultat och styrelsen drar slutsatsen att det
krävs kontakter för att skapa sponsorrelationer.
Anläggningen
Som en följd av en motion från en medlem har en anläggningsgrupp startat
under året med syftet att skapa en underhållsplan för anläggningen samt se till
att de åtgärder som behöver göras också utförs. Gruppen har under året
koncentrerat sig på underlaget i ridhuset och fått igenom att kommunen
ombesörjde en djupharvning och påfyllning av material. Ett stort utbyte av
boxväggar har också gjorts under året och lampor i ridhuset har bytts ut
respektive dammats av.
Barn- och ungdomsverksamhet
Ungdomssektionen Strul bedriver självständigt verksamhet och har arrangerat
fler aktiviteter än tidigare, bland annat barnkalas och hopptävling, som också
varit uppskattade bland medlemmarna.
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