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Ekonomi 
 
Tufft läge för tillfället. 
Styrelsen diskuterade förekomsten av specialdealar gällande ridlektioner och – eller 
uppstallningar, dessa ska vara tillhanda styrelsen senast till nästa möte för kontroll 
och behandling. 
 
Beviljade stöd 

- RF kompensationsstöd : 46 000 kr  
- Verksamhetsbidrag från Skövde Kommun: 47 794 kr 

 
Stöd att söka  

- Skövde kommun: ett tillfälligt extra bidrag att ansöka om ersättning för 
ekonomisk påverkan på grund av pandemin - sista dag 31/12 

 
 
 

Ungdomssektionen 
 
Almanackor 
US säljer almanackor för 2022 med bilder på ridskolehästarna. Ca 20 beställda i 
nuläget. Viktoria Wiberg får 10% av inkomsterna. 
 
Julshowen 
Söndag 19/12 med start kl. 15:00. Planeringen är i full gång. Vi spärrar av en del av 
ridhuset för att slippa trängsel. Styrelsens rekommendation är att det läggs ett 
maxantal deltagare på 50 personer - pga. nya restriktioner. 
 
Käpphästläger 2022 
Planeras för i januari. Inbjudan är publicerad. 
 
Stallvärdar 
US styrelse kan inte bistå som stallvärdar fr.o.m. nu pga. tidsbrist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://one-lnk.com/x1eA7wtQi6Ab6L3GNeGxo2-QcDXiwrwEqIlWLPrJPtIkBrXEsXngtaP_zBNPswgW-ILElaL02aPx9fTvto7lqK7Yg/x1eHeZt0yH3bPibrNpeoTZeIxTE_MUTXORprYtF-MpTxw7k2uNOPSrDcqiJ4rMylWyuG1iBPfy-WTd3IV2KP0e4eJkSOL-JxQ0ZpGk0BaK_Au7Aj_IRmUibgwgFjchj1p9pUUheskAsixTSz832ZVlAvLLvfehlS3ikrIapAwe19ykJWUBiYSn5wI4EulNXZnFj4myWWbGhu7GP-VkzpUL6Qw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


Partnerskap 
 
Status Idrottsrabatten 
Ca 50 häften kvar att sälja. Försäljning kommer att ske under Julshowen 19/12. 
 
Status Bingolotto 
Ungefär 500 lotter kvar att sälja. De lotter som vi inte säljer skickar vi bara tillbaka. 
Försäljning kommer att ske under Julshowen 19/12. 
 
Granngården har sponsrat Käpphästklubben till deras julhoppning 
 
Planering VT-22 
En sammanställning kommer att göras, som kan delas med företag för en lättare 
planering inför exempelvis olika event/tävlingar. 
 
XR-logistik 
Vi inväntar svar. 
 
 

Tävlingssektionen 
 
Beslutet togs att uppstallade på anläggningen får lov att tävla för annan klubb under 
tävlingsåret 2022. Tilläggsavtal tillkommer för berörda parter. 
 
Kommande aktiviteter: 

- Tomtehoppet 12/12 
- Tävlingsmöte för de som är intresserade av att tävla 11/12 (inställt pga. för få 

anmälda, nytt datum kommer) 
- Nytt KM i dressyr till våren, då dokumentet med resultat och procent saknas. 

 
 

Informationsfunktionen 
 
Julkalender på Instagram 
Vi har startat en julkalender i december månad på vårt Instagram-konto. Här 
presenterar vi olika delar av vår förening som nya luckor varje dag. 
 
Tydligare info på Facebook 
Inlägg för 1) Ridhusbokningar och 2) Händelser/evenemang finns i Facebook-
gruppen och ligger ”fastnålade” lägst upp. 
 
 

Anläggning 
 
Kommunen har varit och kollat på problemområden där bävrar har varit och bygger 
dammar på vår terräng. Planen är att sätta ut brunnar, i och med att Trädgårdsstaden 
växer så finns detta redan på kommunens agenda och kommer att agera på frågan. 
 
 
 



Ridskolan 
 
Vi har fått in ansökningar på tjänsten på Vaktmästare/anläggningsskötare. Leif M har 
möte med dessa intressenter. 
 
Ridskolan har planerat in en hel del aktiviteter under jullovet, info om dessa finns på 
hemsidan. 
 
Mötet beslutade att höja rid- och uppstallningsavgifterna för 2022. 
Ridavgifterna höjs med 4% från 1/1 2022 och uppstallningsavgifterna höjs enligt 
index med 3,1% från 1/2 2022. 
 
 

Övrigt 
 
Besök från valberedningen 
Sunita Sehic Toro var med på länk för att få en uppfattning om vilka som avgår och 
sitter kvar i styrelsen för verksamhetsåret 2022.  
 
Förslag på beslut till årsmötet: Kassör ska väljas vid årsmötet 2022. Ändring av 
stadgarna till: 
Man väljer ordförande, kassör samt 3–5 ledamöter. 
 
 
Frågor/synpunkter från Privatstallet och Lilla stallet 
Vem har ansvaret för hästhållning vid anläggningen? 
Enligt uppstallningskontrakt står ridskolechefen som ansvarig. 
Frågan tas upp på förekommen anledning. 
 
 
En Tack-banderoll är beställd och kommer att sättas upp i Stora ridhuset, endast 
privatpersoner som står med. 
 
 
 
 

God Jul 
& 

Gott Nytt År! 
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