
Verksamhetsberättelse för  Sotenäs Fältrittklubb 2013/14

Följande personer har utgjort styrelsen under det gångna verksamhetsåret:

Ordförande: Per Bond

Kassör: Barbro Lundberg

Sekreterare: Jonatan Rask

Övriga ledamöter: Lena Wikström, Lotta Botö, Josefin Hansson, Björn Knutsen, Lisen Carlsson, Lina 

Eliasson,  

Suppleanter: Mona Strömberg, MortenThorsen, Carolina Stranne, Petra Forsythe

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft fjorton möten.

Sotenäs Fältridklubb har under året haft drygt 200 medlemmar och i snitt 83 ridande elever. 

Nedan följer en genomgång av några av klubbens olika verksamhetsområden.

Personal
Under året har vi haft tre fast anställda; Liz LaMora ridlärare och Malin Lundgren och Kristina Olsén som 

ansvarat för stallet. Amanda Dahlberg har arbetat som ridlärare under fredagar, fr.o.m. maj 2013 då Liz valt 

att gå ner i tjänst till åttio procent.  

Liz har gått på ledighet pga graviditet fr.o.m. nyåret 2014 och hennes tjänst delades då på tre. Malin 

Lundgren har blivit ansvarig ridinstruktör och ny ridinstruktör fr.o.m nyåret är också Karolina Stenfeldt som 

ansvarar för hoppträningar. Amanda Dahlberg fortsatte som tidigare med att hålla i undervisningen på 

fredagarna. Therese Streisdal vikarierar i stallet så länge Malin arbetar som ridinstruktör.    

Anläggning:
 Traktor med tillbehör (plog, gafflar, betesputs, harv, klämma och skopa) inköpt. 

 Underlag i ridhus och bägge paddockar utbytt

 Byggt en väg runt paddock

 Under det gångna året har Per Bond upprättat ett avtal med Skövdes Frisksportsförbund gällande 

vattenpumpen. Frågan om hur den retroaktiva betalningen (för ca. 20 års elförbrukning) är inte löst. 

 Fortsatt monteringen av lysrörsarmatur

 Element uppsatt i den privata sadelkammaren

 Bytt nedersta delen på sargen i ridhuset

 Hämtat halm och hösilagebalar
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Ekonomi - sammanfattning av ekonomiska läget hos SFK 2013
Året som gått har varit tufft ekonomiskt vilket inte var oväntat. Efter en analys har jag kunnat konstatera 

följande. Tyvärr har sjunkande intäkter och ökade kostnader gett oss ännu ett år med negativt resultat, 

-74 000:-.

Försök till förklaring:
Sämre intäkter på ordinarie verksamhet ( lektioner, medlemsavgifter, stallhyror, sommarhagar, 

sommarverksamhet, anläggningskort). Högre kostnader för hovslagare och flera långtidssjuka hästar har 

ökat på hästkostnaderna. Även lönekostnaderna har tyvärr hamnat över budget.

Positivt är att caféet fungerat bättre än någonsin och försäljning av lotter och kläder gett ett bra tillskott.

Vad göra?
 Klubben behöver se över rutiner för fakturering och uppföljning av betalning på intäktssidan. Även 

rutiner för att löpande stämma av kostnader/intäkter mot budget så att vi slipper överraskningar.

 Då klubben saknat kassör(er) som avsagt sig sitt uppdrag under året har det varit ett svårt jobb för 

andra att ta över.

 Förslag på att se över hovslagarkostnaderna har inkommit från flera håll från medlemmarna. Ett 

förslag är att begära in anbud och erbjuda även privathästägare att ingå i ett gruppavtal med 

hovslagaren. Styrelsen föreslås undersöka möjligheten.

På gång under 2014!
Klubben har ansökt om anläggningsbidrag från kommunen för att kunna bygga en lösdrift som 

förhoppningsvis ska minska personalkostnaderna och ge hästarna ett sundare liv. Några hästar står t ex 

fortfarande i spilta många timmar på dygnet. Jourerna för privathästägarna på helgerna kommer också kräva 

mindre arbete tack vare klubbhästarnas lösdrift. Grupp som arbetar fram ett förslag på en fungerande 
lösning för lösdriften efterlyses.

Ridvägsprojektet som planerats ända sedan 2012 är nu igång. Vi fick bidrag från samtliga finansiärer som 

tror på våran idé (Thordénstiftelsen, Arvsfonden, Leader Ranrike, Sotenäs kommun och RF). Till sommaren 

kommer vi ha en två meter bred sandväg runt anläggningen. Knappt 1 km lång. Under våren planeras att 

även bygga en del fasta hinder vid sidan av slingan. Här behövs tillsättas en grupp som engagerar sig i 
hinderbygget!

Vi hoppas på att kunna starta upp nya verksamheter kring ridvägen. T ex hoppträning i terrängen, 

körning, ridning för funktionsnedsatta mm. Möjlighet finns att söka bidrag från idrottslyftet för att starta upp de 
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nya aktiviteterna och locka hit nya medlemmar (och få in pengar!). Även här behövs en grupp för att vara 
med att "spåna" kring möjligheterna till fler aktiviteter och bidragsansökningar!

Vi har även beviljats medel  för att bygga ett växthus som kan fungera som samlingspunkt och förlängning 

av caféet och klubblokalen. Här finns många användningsområden och bara fantasin sätter gränser. 

Ytterligare en grupp föreslås ta hand om idéerna kring växthuset!
T ex kan vi erbjuda samarbete med skolan som kan ha slingan som en naturstig och växthuset som ett 

annorlunda klassrum. 

Rio kulturkooperativ arbetar tvärvetenskapligt mellan arkeologer och biologer . De  vill gärna utöka

sin  verksamhet med natur och kulturrehabilitering och e v samarbeta med oss. Här har vi alltså ännu en 

möjlighet att komma igång med arbete som riktar sig till funktionsnedsatta (habilitering, rehabilitering, daglig 

verksamhet mm). Intressegrupp kring s k "grön omsorg" för att utveckla idéerna behövs också.

Efter årsmötet kan du som är intresserad av att ingå i någon av följande grupper stanna kvar för 
intresseanmälan. Din hjälp behövs!

 Lösdriftsplanering

 Hinderbygge längs ridvägen

 Aktiviteter kring ridvägen och bidrag 

 Växthusplanering

 Grön omsorg 

 Egna idéer och förslag hur vi kan utveckla klubben är givetvis också välkommna! 

Med förhoppning om en positiv utveckling tackar jag för mig!

140219

Karin Ward
Redovisningskonsulten i Väst
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Övrigt
Anläggningsgruppen tog under maj månad initiativ till en arbetsdag. Det blev ett vällyckat arrangemang med 

stor uppslutning från våra medlemmar – ett stort tack till alla som hjälpte till och visade engagemang! En 

liknande arbetsdag planeras under våren 2014.

Nytt för i år höll vi en familjedag den 1 juni. Fokus var att ge barn och familjer en trevlig dag på klubben. 

Bland aktiviteterna fanns möjlighet att klappa kaniner, kycklingar, hundar och hästar. Vidare fanns 

ponnyridning och hoppborg, poängpromenad med fina priser, loppis och försäljning av  second hand 

ridutrustning. Vi planerar redan för nästa familjedag och hoppas att detta ska kunna bli en tradition framöver. 

Mia Söderberg lyckades få hit Bo Jenå ytterligare en gång. Detta skedde under juli  och var ett uppskattat 

arrangemang. Ett femtiotal personer dök upp. 

Under den gångna sommaren fick SFK möjlighet att ställa upp och hjälpa till under en konsert med Brolle i 

Hunneboparken. Bl.a. förestod man ett bollplank och sålde lotter. Evenmanget var mycket uppskattat och 

gav ett fint överskott till klubben. Brolle var mycket nöjd med samarbetet och kontakten finns kvar. Skulle 

något liknande bli aktuellt igen har han lovat att kontakta klubben. 

Under juli deltog klubben på Sotekanalens dag där vi hade ponnyridning och våffelförsäljning samt 

lotteriförsäljning. Information om klubbens verksamhet delades ut och en barntävling hölls.

I november hölls ett välbesökt medlemsmöte som bl.a. nyttjades till att informera om planerna och tankarna 

på en kommande lösdrift för ridskolans hästar. Veterinär Jonna Johansson inledde mötet och höll ett kort 

upplägg om hästhälsa och lösdrifthållning. Möjlighet att ställa frågor gavs. Under mötet gav medlemmarna 

uttryck för att det skulle vara uppskattat om liknande medlemsmöten kunde hållas under det kommande 

verksamhetsåret. 

Under december månad deltog SFK på flera julmarknader runtom i kommunen vilket alltid är uppskattat.

Tävlingssektionen

Se separat verksamhetsberättelse.

Kaféet

Det gångna verksamhetsåret har varit ett mycket spännande år för kaféet med en rad positiva förändringar 

som fallit väl ut. Man har haft som policy att ha öppet så fort det är ridlektioner samt alltid när extra aktiviteter 

hålls, t.ex. kurser och tävlingar hålls. Sortimentet har utökats med fler varor, på senare tid också med mer 

mellanmålsmat vilket uppskattats mycket. Man har också haft stor hjälp av medlemmarna som varit duktiga 

på att ställa upp frivilligt och på att ta med hembakade kakor och liknande. Under året har nya våffeljärn 

införskaffats. Kafégruppen hoppas kunna skaffa en ny kaffemaskin under det kommande verksamhetsåret 

liksom man satsar på att kunna fortsätta ha lika generösa öppettider som under det gångna året. 
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