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Verksamhetsberättelse 2022 

 
Styrelsen för Skövde Ryttarförening avger följande verksamhetsberättelse för 2022. 
 
Styrelsen har under 2022 haft nedanstående medlemmar 
 
Ordförande  Sofia Lestander Melin 
 
Ledamöter  Alexandra Hermansson 
  Madeleine Fröjd 
  Johanna Krohn 
  Hans-Olof Carlson 
  Marie Lindholm 
 
US ledamot  Dalia Toro, t.o.m. 2022-09-11 
  Philip Carlsson, fr.o.m. 2022-09-11 
 
Suppleanter  Amanda Backhaus 
  Henny Karlsson 
  Anna Carlsson 
 
Revisorer  Anna Wärme 
  Gunilla Josefsson 
 
Revisorssuppleant Lotten Svensson 
 
Valberedning Annika Dahlin, sammankallande 
  Sunita Sehic Toro 
  Maja Leksell 
 
Styrelsens uppgiftsfördelning 
  Vice ordförande  Alexandra Hermansson 
  Sekreterare   Madeleine Fröjd 
  Kassör   Vakant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Ridskolan 

 
Ridskolans personal har under 2022 bestått av 
Ridskolechef: Leif Medin (t.o.m. september), Rebecka Hjelte 
Ridlärare: Victoria Eylis, Sofie Welleby, Helen Djupfeldt samt häst- och stallskötare Lorita 
Wikström.  
Som timanställda instruktörer har Maria Björklund arbetat en kväll per vecka t.o.m. juni, 
Yvonne Nelzén arbetade varannan lördag t.o.m. juni och Martina Ahlner har arbetat 
varannan lördag med ponnygrupperna.  
Som kanslist arbetade Sissela Hjerpe t.o.m. augusti. Som vaktmästare har Nicklas Fjällrud 
arbetat.  
Åsa Lundell och Linda Sundell har arbetat på F-skatt under året.   
Linn Thorvald har arbetat som timanställd på vardagar och helger för att arbetsleda 
helgpersonal. 
Därutöver har helgpersonal och vikarierande ridlärare arbetat för ridskolan. 
 
Elever från olika skolor har genomfört APL-praktik under året.  
 
Ridskolan har i dagsläget 25 hästar/ponnyer i verksamheten som ägs av föreningen.  
 
Under 2022 genomfördes 11.108 uppsittningar.  
(2021: 12.160 st., 2020: 14.289 st. och 2019: 14.201 st.).  
 
Förutom ordinarie lektionsverksamhet har ridskolan även anordnat:  

• Ridläger med och utan övernattning för juniorer. Dagridläger för seniorer.  
• Igångsättningsläger 
• Lovaktiviteter 
• Hopp- och dressyrtävlingar 
• Privatlektioner 
• Ridning för personer med funktionsvariation 

 
Samarbetet med projektet “Lärande med elev och häst i samspel” har fortlöpt under året. 
Projektet omfattar ridverksamhet men även teoretisk utbildning för barn och ungdomar med 
särskilda behov. Detta genomförs 2 dagar/ vecka på Kultomten.  
 
Elever från Raoul Wallenbergs skolan bedriver ridutbildning med ca 35 elever tre dagar i 
veckan på anläggningen.  
 
Personalen på ridskolan genomförde under december en repetitionsutbildning i HLR och 
olycksfall tillsammans med  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tävlingssektionen 

 
Tävlingssektionen har under året bestått av 6 personer: 
Johanna Krohn, Viktoria Wahlström, Birgitta Areskoug, Annica Westman, Therése Wästefors 
(Amanda Friberg t.o.m. juni). 
 
Sammanträden och möten  
Tävlingssektionen har haft 8 möten 2022. 
 
Verksamhet 
Tävlingssektionen har under året 2022 anordnat 5 tävlingar från lokal nivå för både häst och 
ponny samt en pay and jump.  
 
12–13 mars - Marsdressyren  
1 maj - Ponny hopp  
5 juni - Häst dressyr  
30 juli - Ponny/häst hopp 
2 oktober- Ponny Dressyr  
 
Övrig verksamhet  
Vi har bjudit in tävlingsryttare till två tävlingsmöten under året bl.a. för att stämma av intresse 
inför lagserier men även för att samlas för att få en sammanhållning i föreningen.  
Vi har även bjudit in till funktionärsmöten där målet har varit att skapa förståelse för 
innebörden av de olika funktionärsområdena samt för att få fler att engagera sig.  
Det har tyvärr varit lågt deltagande på våra möten.  
 
Vi har byggt nya infångare för att komplettera vår hinderpark.  
 
Tävlingsryttare 
Skövde Ryttarförening har haft 2 anmälda lag i dressyr ponny och häst under 2022.  
Hästlaget i Ridsportallsvenskan div lll vann i samtliga omgångar och stod som 
totalsegrare.  Vi har under året haft 20 licensryttare med flera goda resultat.  
 
Målsättning 
Avgående tävlingssektion önskar och hoppas att det finns andra drivkrafter som vill engagera 
sig och driva tävlingsverksamheten vidare samt förvalta det tävlingsmaterial som finns. Även 
att få fler frivilliga att engagera sig som funktionärer så att föreningen kan fortsätta anordna 
tävlingar/träningar. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ungdomssektionen 

 
Ungdomssektionens styrelse har under året bestått av 12 personer exklusive adjungerade. 
 

 
Ordförande   Viktoria Wiberg 
Vice ordförande  Dalia Toro 
Kassör   Philip Carlsson 
 
Ledamöter   Ophelia Dahlin 

Patricia Ishac 
Ebba Kiiskinen 
Alicia Lindholm 
Wilma Palm 
Filippa Strandberg 
Nova Söderström Frid 
Alexandra Bratt 
Alma Hasselqvist 

  
Valberedning  Amanda Friberg 

Johanna Carlsson 
  
  
Verksamhet 
Ungdomssektionens styrelse har under året anordnat ett antal olika aktiviteter. 
Engagemanget minskade från drivna medlemmar i Ungdomssektionens styrelse, vilket ledde 
till färre aktiviteter under hösten. 
Ungdomssektionens funktion och främsta mål är att engagera ungdomar och ge dem en 
meningsfull fritid i stallet, utöver föreningens kärnverksamhet där ridskolan står i fokus. 
  
Skötare 
I början av verksamhetsåret hade vi ett fungerande skötarsystem med flera skötare. Under 
hösten minskade intresset från skötaransvariga, därav inget fungerande skötarsystem för 
höstterminen. 

Utbildning 
Planen var att skicka två personer på Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs (ULK). 
Det ekonomiska läget möjliggjorde tyvärr inte att vi kunde avsätta pengar för det. Vi har som 
ambition att kunna göra det under 2023 om möjlighet och intresse finns. 

Sociala medier 
Vi inledde verksamhetsåret med en presentation av samtliga i Ungdomssektionens styrelse 
för att ge en bild av oss. US har fortsatt med presentationerna av föreningens ridskolehästar 
på vårt Instagramkonto (@ungdomssektionensrf) och vår Facebooksida. 

Vi har även ett Instagramkonto för vår käpphästklubb (@srfkapphastklubb), där information 
om roliga träningar och spännande tävlingar delats löpande. 

Övriga aktiviteter 
Under året har vi i huvudsak anordnat aktiviteter för käpphästklubben, samt barnkalas. Vi har 
även medverkat på majoriteten av föreningens ponnyridningar runt om i Skövde, bland annat 
på Aspö gård i samarbete med Skövdebostäder samt på Billingen. 

Sammanträdande och möten 
Vi har under året haft 8 protokollförda möten, samt några ytterligare med mer fokus på en 



viss aktivitet. Dalia Toro har representerat US på föreningens styrelsemöten, fram till att hon 
avgick (2022-09-11). Som ersättare så har Philip Carlsson från och med dess representerat 
Ungdomssektionen. 

Målsättningar 
Ungdomssektionens målsättning för 2023 är att bygga upp en stark och engagerad styrelse 
som vill bibehålla våra populära aktiviteter, samt utveckla nya koncept. Vår ständiga ambition 
är att engagera ungdomar i alla åldrar och skapa en meningsfull fritid. 

  

 

 

 

SRF styrelse 

 
Sammanträden och möten 

• Styrelsen har under 2022 genomfört 12 protokollförda möten.  
• Utöver detta har ett antal ej protokollförda möten genomförts inom olika 

arbetsområden såsom sponsring, ekonomi, anläggning och ridskola. Möten har även 
genomförts vid tillfällen då samsyn behövts inom styrelsen kring vissa frågor.  

• Sommaravslutning genomfördes med personalen 
• Aktivt stöd till ridskolechef i frågor som rekrytering, schemaläggning och ekonomi.  

 
Målsättningar 
Under 2022 färdigställdes den tidigare målsättningen kring underlagsbyten i ridhusen. En 
målsättning som arbetats aktivt med under året har varit att skapa en ekonomi i balans där 
ett stort arbete har gjorts med att driva in släpande kundfordringar och få grepp om den 
ekonomiska situationen. Detta är ett pågående arbete och en digitalisering har gjorts under 
året för att på så sätt förenkla processerna och kontrollerna. Föreningen har också tagit hjälp 
av extern redovisningsbyrå för att underlätta detta arbete.  
 
Till årsskiftet 22/23 gjordes övergången till det digitala systemet Hippocrates. Detta är ett 
system som vi har stor förhoppning till när det kommer till att effektivisera det administrativa 
arbetet och kommunikationen mellan verksamheten och dess medlemmar. Satsningen 
möjliggjordes tack vare ett återstartsbidrag från Skövde Kommun. 
 
Föreningen har under 2022 ansökt om bidrag till projekt som vi ansett oss kunna bedriva och 
utfallet har varit gott. Det tilldelade investeringsbidraget från Skövde Kommun kunde tyvärr 
inte nyttjas till inköp av fyrhjuling, harv och vattentank då det ekonomiska läget inte medgav 
detta. Dock kommer föreningen att arbeta för att få loss dessa medel och göra en ny 
ansökan under 2023 då vi anser att detta är arbetsmaskiner som i stor utsträckning 
underlättar personalens vardagliga arbete.  
 
Sponsoravtal har legat kvar med merparten av våra tidigare sponsorer och nya kontakter har 
skapats för att därigenom upprätta ytterligare avtal. Detta är ett väldigt viktigt område för vår 
förening och vi är tacksamma för den sponsring som vi får från våra samarbetspartners.  
 

 
 
 



Anläggning 

 
Ridbaneunderlaget i Lilla ridhuset har bytts ut i början av året med hjälp av bidrag från 
Skövde kommun.  
 
Två arbetsdagar har genomförts där elstängslen på Kultomten setts över, reparerats samt 
frilagts från växtlighet. Cirka 900 m gammal blanktråd har bytts ut mot modern stängseltråd. 
Vid arbetsdagen i augusti har även bommar och infångare målats samt en allmän 
uppfräschning gjorts av stall och gemensamma ytor. 
 
Genom Skövde kommuns försorg har berg- och luftvärmepumpar installerats på Kultomten 
för att nedbringa anläggningens energiförbrukning. En foderficka har installerats i 
ridskolestallet som ersättning för att det tidigare havreförrådet tagits i anspråk för 
installationen av värmepump. 
 

 

Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2022 

 
• Avskrivningar på paddocken anskaffad 2017 har skett med 10 % av 

anskaffningsvärdet.  
• Nedskrivning av ROA-lånet har skett med 10%.  
• Avskrivningar på inventarier har skett med 10 % av bokfört värde.  
• Avskrivningar på traktor har skett med 10 % av anskaffningsvärdet.  
• Avskrivningar på hästar och ponnyer har gjorts på 10%.  
• Fordringar har tagits upp till det belopp som beräknas inflyta. 
• Skulder har tagits upp till faktiskt värde.  
• Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

• Inventeringslistor är uppdaterade och korrekta.  

 

 

Tack 
Den avgående styrelsen framför ett stort tack till samtliga som under 2022 på olika sätt har 
bidragit till föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. 
 

 

Styrelsen för Skövde Ryttarförening 
 
Skövde den 26 februari 2023 
 

 

_____________________________  _____________________________ 
 
Sofia Lestander Melin   Alexandra Hermansson 
 

 

_____________________________  _____________________________ 
 
Madeleine Fröjd   Johanna Krohn 



 

 

_____________________________  _____________________________ 
 
Hans-Olof Carlson   Marie Lindholm 
 

 

_____________________________ 
 
Philip Carlsson 
 


