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Styrelsens sammansättning och arbete 

Ordförande: Camilla Borg (1 år) 

Ledamot (vice ordförande): Sinnikka Lindholm Johansson (1 av 2 år) 

Ledamot (sekreterare): Björn Knutsson (1 av 2 år) 

Ledamot (kassör): Hilde Grönblad-Ericson (1 av2 år) /inledde anställning på 

klubben men avslutades p.g.a. flytt, ledamot och kassörsposten flyttades till Maria 

Eylis Lindh men ekonomin har Camilla Borg hållt i. 

Ledamot: Eleonore Johansson (1 av 2 år) 

Ledamot: Per Bond (2 av 2år) 

US representant: Agnes Askman 

Suppleant: Evelina Hernqvist (1år)                                        

Suppleant: Maria Eylis Lindh (1år) Personalansvarig flyttades till ledamot efter Hilde 

Grönblad-Ericson                                 

Suppleant: Annica Svensson (1år) 

Förutom konstituerade mötet har styrelsen har haft 17 sammankomster samt 2 extra 

under året.  

Styrelsen har tillsammans med Sisu haft 2 sammankomster på Vann för att planera 

verksamheten.  

Utöver detta har det varit flera träffar där mindre arbetsgrupper jobbat med bland 

annat ekonomi, anläggning, hyresverksamhet, ridskola, arbetsmiljö och 

utvecklingsarbete för klubben. 

Styrelsen har sammankallat till 2 medlemsmöten under 2018.  

Under året har styrelsen arbetat för att stabilisera klubbens ekonomi och få ordning 

och reda samt fortsätta jobbet med anläggningen och att öka antalet ridande och 

medlemsantalet.  

Styrelsearbetet har varit tungt under året med ett avhopp under sommaren av kassör 
pga flytt och vår kontakt för det redovisningsföretag som hjälpt oss som också har 
flyttat. En suppleant blev av misstag vald på årsmötet fastän samma person redan 
blivit vald som revisor och en person blivit vald som revisorssuppleant blev vald 
som ordförande. 
Mycket arbete är på god väg men vissa saker har en bit kvar, vår förhoppning är att 
styrelsen ska fortsätta 2018 års arbete med planeringsmöten med Sisu, arbetsmiljö 
med Kommunal, anläggning och ridskola som påbörjats under det gångna året.   
 



 

3 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen       Elisabeth Axelsson, Tomas Borg 

Revisorer  Maria Kjellsson (sammankallande), Jonas Henriksson 

Revisorsuppleant Bengt Lorentsson 

 

Personal 

Under året ha klubben haft flera personer som alla gjort ett bra jobb för vår klubb. De 

som arbetat i olika former under året är:   

Ridinstruktör Jessica Sandler som jobbar tillsammans med Hanna Spindel måndag, 

tisdag, fredag eftermiddag och lördag morgon. 

Ridinstruktör/stallpersonal Malin Lundgren, jobbar måndag, tisdag, torsdag och 

fredag morgon samt onsdag eftermiddag/kväll. 

Ridinstruktör Amanda Elofsson, jobbar torsdag eftermiddag/kväll på klubben 

Vaktmästare Kicki Olsén 

Vikarier: Agnes Askman, Lisa Tynelius, Hanna Spindel, Eleonore Johansson 

Vi har också anställt tre extratjänstpersonal via Arbetsförmedlingen, nyanlända 

personer som skall integreras och lära sig svenska. 

Fiha, Yasser och Ahmad har gjort ett bra jobb hos oss, men tyvärr har 

anställningsformen upphört med den nya budgeten som antogs i samband med den 

komplicerade regeringsbildningen så Yasser fick inte förlängt och slutade den 15 

januari, Fiha slutar i juli och Ahmad i november om inget nytt ekonomiskt program 

startas. 

 Styrelsens personalansvarige har tillsammans med personalen och Malin 

Augustsson från Sisu haft personalmöte ca 1 gång i månaden där diskussionerna 

främst handlat om hur vi driver klubben framåt och skapar stabilitet i verksamheten. 

Tankarna leder till att personalen måste få förtroende att BÄRA verksamheten med 

hjälp av en rimlig budget och att styrelsen skall LEDA verksamheten framåt. 

Personalansvarig har tillsammans med personalen startat upp arbetsmiljöarbetet, och 

ett samarbete med Kommunal har upprättats. Vi hoppas att det fortsätter under 

kommande år. Arbetsmiljöarbetet är en av de viktigaste byggstenarna i möjligheten 
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att bedriva en bra ridskola och hålla en sund och säker arbetsplats för vår personal 

och hästar. Arbetsmiljöarbetet är hela tiden ett levande arbete. Vi har lagar som 

bestämmer hur vi skall bedriva arbetet och vi har tillsynsmyndigheter som 

kontrollerar att vi följer dessa lagar och lever upp till vårt ansvar.      

 

Viktiga händelser under året 

� Ridande elever 2018 startade på ca 60st och har ökat till ca 90st. 

� Hilde anställdes och gjorde ett rejält inventeringsröj med hjälp av Fiha och 

Yasser och städade upp på klubben. Tyvärr fick Hilde av personliga skäl flytta 

till Stockholm, men stort tack för din insats Hilde! 

� Sommarridläger hölls från juni till augusti som varit mycket omtyckta 

� Alla ridskolehästar har fått tandläkarvård samt massage av massör. 

� Magnum har gått i pension efter lång och trogen tjänst och bor numera i 

Dingle. Stort tack för din insats och många glada minnen! 

� Dinglegymnasiet har flyttat in och bedriver sin hästverksamhet hos oss på 

SFK 

� Maskeradhoppning hölls på Halloween 

� Julshow anordnades av ungdomssektionen 

� Vår duktiga tävlingssektion har arrangerat klubbtävling, öppen bana 

löshoppning, pay and jump och pay and ride. 

� Clinic med Eamon Hickey med Karolina Stenfeldt som samordnare. Tack för 

din insats! 

� Träningstillfällen i hoppning och dressyr, utanför ridskoleverksamheten 

� Flera arbetsdagar har hållits på anläggningen 

� PantaMera drog under året in otroliga 109.500kr! (16.600kr varav 2.500kr i 

bonus för en 17:e plats i Föreningskampen, utbetalades i januari 2019) Ett extra 

stort tack till er som gjorde detta möjligt! 

� I år kunde SFK köpa in två PantaMera-hästar 
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� Fiber framdragen, nedgrävd och installerad. Stort tack till Samuel Johansson 

och Kjellstorps Entreprenad AB för sponsring med grävning och Tomas Borg 

för framdragning och inkoppling av fiber! 

� Ett antal lysrörsarmaturer har bytts ut till mindre strömförbrukande LED-

rörarmaturer och belysningsstyrning med närvarodetektering. Resterande 

armaturer byts löpande under året. Stort tack till Tomas Borg för din insats!   

� Ny belysning i lilla paddocken och belysning på transportparkeringen. Stort 

tack till Tomas Borg och Tomas Borgs Elektriska AB för sponsring med 

belysning och arbete samt Cramo AB för sponsring med kranbil! 

� Nya lysrör i ridhuset och nya ljuskällor för utebelysningen med 

astrourstyrning. Stort tack till Carlssons El och jakt AB för sponsring med 

lysrör, Tomas Borg för ljuskällor och arbete samt Cramo AB för sponsring 

med kranbil! 

Ekonomi 

Vi kämpar ständigt för att få ekonomin att gå ihop och 2018 var inget undantag. 

Efter en tuff tid med ett stort underskott från 2017 har ekonomin hämtat sig tack vare 

att personalens arbetstid har dragits ner till minimum och att vi har fått dubbelt 

driftsbidrag från kommunen. Vi har haft tre extra tjänster under året som vi har fått 

fullt bidrag för (bruttolön och arbetsgivaravgifter) plus ett extra handledarstöd på 

2.500kr/mån och extra tjänst vilket har gett klubben ett extra tillskott på ca 30.000kr.   

Vår kontakt på det redovisningsföretag som hjälpt oss under året med bla 

fakturering, bokföring och löner flyttade under sensommaren. Sen dess har detta 

arbete utförts av Camilla Borg. Från årsskiftet har Jessica Sandler tagit över 

faktureringen vilket ger en bättre koll på att allt blir fakturerat i 

ridskoleverksamheten.  

Vi har ansökt om bidrag för att förbättra anläggningen. Cafeterian har haft öppet och 

andra evenemang har arrangerats som tävlingar, pay and jumps, panta mera, 

Newbody mm som har gett en stor intäkt vilket gör en otrolig skillnad för klubbens 

ekonomi! Utan alla dessa aktiviteter skulle klubben inte klara sig. 

Så ett stort TACK till alla er som engagerat er ideellt i vår klubb under året. Ni är 
guld värda! Utan ert engagemang har vi ingen klubb!     
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Arbetsgrupper 

De olika grupperna och sektionerna i klubben har arbetat under hela året. 
 

Ungdomssektion 

Se bilaga 

Tävlingssektionen   

Se bilaga 

Anläggningsgruppen 

Se bilaga 

Café Gnägget 

Se bilaga 

Ridskolan 

Antalet ridande har varit ca 90 stycken per vecka. Vi har ett ökande intresse av 

nybörjare som vill börja att rida.  

Vi har gått från 190st medlemmar 2017 till 183st under 2018.  

Under året har 2st ridskolehästar köpts in, Belmondo och Salsa. I januari köptes även 

Doris. 

Kotten och Godis lånas fortsatt.  

Frasse har haft boxvila sen i januari i år pga korsförlamning. Han har blivit bättre nu 

och har fått börja röra sig lite nu. Vi hoppas att igångsättning går som det ska och att 

han kommer tillbaka i verksamheten snart. 

Magnum avtackades på julshowen och har pensionerats. Han har flyttat till ett stall 

Dingle där han verkar trivas gott som sällskapshäst. 

Diva och Kakan fick tyvärr avlivas pga skador. 
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Sommarridläger 

Under juli och delar av augusti månad anordnades dagridläger för både 
ridskoleelever och privatryttare. Det har varit dagridläger som varat två eller tre 
dagar med hopp- och dressyrlektioner samt uteritter.  
I år serverades varm lunch och fika. Sommarlägren lockade fler deltagare än tidigare 
och var mycket uppskattade.  
 

Sponsorer och bidrag 

Framtidsförhoppningar 

Sponsorarbetet och bidragsansökningar är ett tidskrävande och tungt jobb och det 

behöver vi hjälpas åt med eftersom sponsorintäkterna är en viktig och välkommen 

inkomstkälla för klubben och bidragen för att kunna utveckla anläggningen både 

kort- och långsiktigt. Vår förhoppning är att nästa styrelse får ihop en arbetsgrupp 

som kan fortsätta med båda dessa arbeten. 

Övriga viktiga delar i verksamheten 

Sotenäs Fältrittklubbs värdegrund är en av de största byggstenarna i vår förening. 

Värdegrunden representerar allt vi vill vara, hur vi vill bli representerade, hur vi vill 

bemöta andra och hur vi själva vill bli bemötta. Värdegrunden är levande, och vi alla 

måste begrunda hur VI, du och jag, kan leva upp till den, hur vi kan få andra att 

känna sig välkomna, ha roligt och känna gemenskap med oss. Att hjälpa varandra, 

stötta varandra och sprida glädje runt oss är det som skapar god stämning och god 

sammanhållning. 

Uppstallning 

På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp 22 privata hästar. Under året har 

vi haft i snitt 19 uthyrda platser. De uppstallade har samlats 2 gånger under året för 

att diskutera förändringar och förbättringar som kan göras på anläggningen. 

Tillsammans är de en stor tillgång för klubben och anläggningen genom att finnas på 

plats varje dag och sköta om stallarna i samarbete med personalen. 

 

Vi har under året fått in Dingle gymnasiet ridverksamhet som hyresgäster som fn hyr 

4 boxar i lilla stallet. På sikt vill de få in fler hästar som kommer att ge klubben en 

tryggare ekonomi med fler uthyrda boxar. 
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Slutord 

Styrelsen vid Sotenäs Fältrittklubb under år 2018 vill tacka alla medlemmar för de 

många ovärderliga ideella timmar som genomförts under året.  

Ett stort tack till personalen som jobbar för att allt skall fungera på anläggningen. 

Tack till våra sponsorer och bidragsgivare som stöttar våra barn och ungdomar så att 

de kan hålla på med sitt stora fritidsintresse. 

 

 

 

 ________________________________  ________________________________ 

Ordförande    Ledamot (vice ordförande) 

Camilla Borg   Sinnikka Lindholm-Johansson 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Ledamot    Ledamot 

Per Bond    Eleonore Johansson 

 

 

________________________________   

Ledamot (sekreterare)  

Björn Knutsen    

 

 

 

 

  


