Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens
ryttarförening 2020
Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Strängnäsbygdens ryttarförening har under 2020 haft följande
sammansättning:
Martina Hultén, ordförande
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande
Cecilia Warging, sekreterare
Anna-Karin Nordström, ledamot
Sara Lindholm, ledamot
Ulrika Orrblad, suppleant
Maria Engström, suppleant
Föreningen har inte haft någon valberedning under 2020.
Revisorer har under 2020 varit:
Johanna Strömgren (ordinarie), Petra Granlund (suppleant)
Sammanträden
Styrelsen har under 2020 haft 14 protokollförda sammanträden.
Årsavgift 2020
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 2020 hade föreningen 220 medlemmar fördelat enligt följande:
Ålder 0-20: 150
Ålder 21 och uppåt: 70
Kvinnor: 214
Män: 6

Ridskoleverksamheten
Ridskolan har under 2020 haft lektionsgrupper i nedanstående kategorier:
Juniorer, seniorer, träningsgrupper hoppning, träningsgrupper dressyr,
träningsgrupper dressyr/hoppning, 30/30-grupper och drop-in ridning för barn
och vuxna. Ett nytt och uppskattat inslag var den hajk med långritt och
övernattning som genomfördes i början av sommaren.
Sammanlagt har ridskolan levererat cirka 25 lektioner per vecka under året.
Utöver lektionsverksamheten har det anordnats kurser, läger och clinics. Ett
axplock av dessa aktiviteter är: Frukostträning, hoppträning, Astridträning,
Jannicaträning, Pay&Jump, programridning, blåbärshoppning med mera.
Samarbete med kommunen
Samarbetet med kommunen har fortsatt med regelbundna möten med ansvarig
tjänsteman. En omförhandling av avtalet med kommunen har gjorts och
kommunen står nu för vårt elavtal. Istället betalar föreningen nu ett
arrende/avgift på 17 000 kr varannan månad. Detta medför totalt sett en lägre
elkostnad för föreningen och förutsägbarheten ger en bättre stabilitet i
ekonomin. Kommunen har bekostat ett nytt golv i stallet.
Övriga föreningsaktiviteter
Covid -19 har påverkat allt föreningsliv i Sverige. För vår del har det främst
handlat om minskat antal aktiviteter i form av klubbtävlingar, pay and jump,
öppet hus och liknande.
Hästar
Vid utgången av 2020 hade ridskolan sju stora hästar och fem ponnyer. Under
året har Lycke, Mini och Joey sålts medan Cookie, Dannle och Frosty köpts in. Vår
fina Luna fick vandra vidare till de gröna ängarna.
Uppföljning av prioriterade områden i verksamhetsplanen 2020
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har efter de åtgärder som vidtogs under 2019 förbättras
och 2020 års resultat visar på en stabil ekonomi. Dock finns inget överskott som
gör att vi kan göra några större investeringar i anläggningen. Det finns
fortfarande tomma platser i ridgrupperna som behöver fyllas. Vid utgången av
året var samtliga privatboxar uthyrda.
Föreningsanda
Då föreningen saknar tävlingskommitté arrangerade vi tillsammans med Gripens
ryttarförening en dressyrtävling i juli. Trots restriktioner på grund av Covid -19
och ett bitvis mycket besvärligt väder med ösregn blev arrangemanget lyckat.
Detta arrangemang gör att vi under 2021 kan ställa ut tävlingslicenser till våra
medlemmar. Cafeterian har på grund av Covid -19 hållits stängd och arbetet med
att utveckla den avstannat. Under våren var många medlemmar engagerade i
kakförsäljning vilket gav en inkomst på ca 15 000 kr som bidrog till inköp av
Cookie.

Marknadsföring och sponsring
Föreningen har fortfarande inget kontinuerligt samarbete med sponsorer.
Marknadsföring i form av deltagande på Mälardagen och Öppet hus har inte
kunnat genomföras på grund av Covid -19.
Anläggningen
Våra hagar på framförallt privatsidan är mycket leriga och detta problem har
ökat sedan skog avverkats. Kommunen är informerad och skulle se över
möjligheten att hjälpa oss med dränering men så har inte skett under 2020.
Medlemmar har varit engagerade i den städning av stall i april som genomfördes
efter att vi haft EHV-1-smitta i stallet. Inför tävlingen i juli röjde medlemmar sly,
städade ridhuset med mera. I somras lade medlemmar också nytt golv i stallet.
Underlag och bevattning i ridhuset håller inte tillfredsställande kvalitet och en
dialog kring detta pågår med kommunen.
Barn- och ungdomsverksamhet
Ungdomssektionen Strul har under året upphört med sin verksamhet. Det finns
nu några vuxna som är beredda att gå in och stötta ungdomarna vid en uppstart
av ett nytt Strul, men på grund av covid -19 har detta legat på is.
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