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18/4–2021 Digitalt via Teams 
 
 
Ekonomi 
 
Gällande föreningens ekonomi har ett budgetarbete påbörjats. 
 
Vi kan glädjande berätta att vi i veckan (v15) fick beskedet att Skövde kommuns 
fritidsnämnd beslutat att bevilja vår ansökan om anläggningsbidrag i syfte att byta 
underlag på våra ridbanor! 
 
De andra bidragen som vi skickat in ansökan för inväntar ännu besked. 
 
Ridskolan 
 
Stephanie Tjäder har nu avslutat sin anställning. Hennes tjänst är täckt terminen ut. 
 
Genomförd verksamhet:  
Grönt kors- kurs där alla deltagare blev godkända! 
 
Kommande verksamhet:  

• Temadag 23/5: avsutten ryttarfys.  

• Teorivecka v 18, innehållande bl.a. utvecklingssamtal och igenridning. 
 
Det beslutades att ha läktarna fortsatt stängda för åskådare.  
Men snart är utesäsongen här vilket medför att lektioner hålls utomhus och då kan 
föräldrar/anhöriga iaktta på säkert avstånd från andra åskådare. 
 
 
Anläggning 
 

• Vi kommer att ha en Fixardag den 23/5, mer info kommer på både hemsidan 
och sociala medier inom kort! 

• Vi har fått in offerter på underlag till ridbanorna. 
 
 
Information 
 
Hemsidan är flyttad till en annan domän och förbättringsarbete och uppfräschning av 
hemsidan är igång! 
 
Det finns nu tre nya wifi access-punkter på anläggningen, t ex på lilla läktaren med 
bl.a. tanken att elever framöver ska kunna nyttja lokalen att plugga. 
 



Tävlingssektionen 
 
Pay and Jump som var planerad 2/4 blev inställd. I stället anordnades en 
hoppträning för Leif Medin som blev uppskattad! 
 
Kommande aktiviteter: 

• Planer finns att anordna en markarbetes- och hoppträning, liknande den som 
var 2/4, framöver. 

• Flaggdressyr 6/6, Pay and Ride 
 
 
Partnerskap 
 

• XL-bygg gällande nybygge av läktare vid uteridbanan är inskickat. 

• Max Hamburgare sponsrar med en väggskylt mot 26:an även iår. 

• One Partner Group sponsrar med 10st säkerhetsvästar. 

• Skaraborgs nyheter (tidningsartikel) samt en reklamfilm för föreningen 
kommer att skapas framöver. 

 
Medlemsfunktionen 
 

• Inom en snar framtid kommer det finnas klubbkläder till försäljning!  
Håll utskick på sociala medier samt hemsidan! 

• Det första kvartalsbrevet kommer att komma ut, företrädesvis via mail, till 
våra medlemmar inom kort! 

 
 
Ungdomssektionen 
 
Kommande aktiviteter: 
Teoriveckan v 18 
Måndag 3/5: Käpphästhoppning 
Onsdag 5/5: Fotodag 
Torsdag 6/5: Måla bommar till hindren 
Helgen: Samkvämsdag för US’s styrelsemedlemmar 
 
 
Kultomten 2.0 
 
Hans-Olof C gick igenom en plan för framtiden gällande anläggningen och hur vi kan 
utveckla den, genom tydliga visioner i form av 3D bilder. Kontakt kommer att tas 
med kommunens ansvariga för planering för framtiden. 
 
 
 

Varma hälsningar 
Styrelsen SRF 


