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Styrelsens sammansättning och arbete 

Ordförande: Tina Ehn (1 år) 

Ledamöter: (vice ordförande) Björn Knutsson (2 av 2 år),  (vald till sekreterare) 

Sinnika Linholm (2 av 2 år), (vald till kassör och personalansvarig) Maria Eylis Lindh 

(2 av 2 år) , ledamot Eleonore Johansson  (2 av 2 år)  

Kassörsposten flyttades till Camilla Borg, ej ledamot i styrelsen.  

Suppleant: Joakim Jansson, Annica Svensson, Jennie Bergsten, Tore Strengsdal.  

US representant: Agnes Askman 

Personalansvarig: vald på årsmötet blev Maria Eylis Lindh, men ansvaret lämnades 

över till Marie Olsson i oktober månad då beslut togs om det.  

Förutom konstituerade mötet har styrelsen har haft 17 sammankomster, varav ett 

extra-möte och ett digitalt möte samt ett medlemsmöte, samtliga protokollförda. I 

oktober beslutade styrelsen utse en ledningsgrupp med tillhörande 

delegationsordning.  

Ledningsgruppen har bestått av ordförande, kassör, personalansvarig samt ridlärare.  

Ledningsgruppen har fört anteckningar från sina möten. 

Styrelserepresentanter har under året deltagit på utbildningar via Sisu, en utbildning 

runt kvalitet i föreningskunskap (deltog Maria Eylis Lind, Tina Ehn) En om idrottens 

ekonomi (deltog Tina Ehn) 

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

ekonomi, anläggning, hyresverksamhet, ridskoleaktiviteter för klubben. 

Styrelsen har sammankallat till 1 medlemsmöte under 2019.  

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

och reda samt fortsätta jobbet med anläggningen. Men tiden räcker inte till för allt 

som skulle behöva göras.  

 

Styrelsearbetet har varit tung under året. Förutom själva styrelsearbetet följer 
ansvaret att driva ridskola, med allt vad det innebär. Ledningsgruppen har haft 
daglig kommunikation.  
Många timmars ideellt arbete har lagts ner på att organisera, följa upp ekonomin och 
lösa problem som uppstår. 
 
Personal: Under året har personal slutat vilket lett till att vi rekryterat ny personal. 
Och precis runt årsskiftet har en del personalförändringar skett. 
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Mycket arbete är på god väg och vår förhoppning är att styrelsen ska fortsätta det 
påbörjade arbete för att öka attraktiviteten och utveckla och lyfta verksamheten.  
 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen Tomas Borg, två vakanta platser samt vakanta 

valberednings-suppleanter 

Revisorer  Britt Lindgren, en vakant samt vakanta revisor-suppleanter 

 

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. Jessica slutade sin anställning vid årsskiftet, Frida 

Karlsson tar vid och börjar hos SFK som ridlärare med verksamhetsansvar.  

Ridinstruktör/stallpersonal Malin Lundgren. Malin slutade sin anställning i 

september månad.  

Ridinstruktör Amanda Elofsson. Amanda slutade sin anställning i maj månad. 

Stallpersonal: Hanna Spindel slutar sin anställning januari 2020 för studier.  

Stallpersonal /Vaktmästare: Kicki Olsén  

Vikarier/ extra ridinstruktörer: Agnes Askman, Gabriella Bergsten, Frida Karlsson, 

Karolina Stenfeldt. 

Vi har haft tre extratjänstpersonal via Arbetsförmedlingen Fiha, Yasser och Ahmad 

som har gjort ett bra jobb hos oss, men tyvärr har anställningsformen upphört med 

den nya statsbudgeten som antogs i samband med den komplicerade 

regeringsbildningen så Yasser fick inte förlängt och slutade den 15 januari, Fiha 

slutade i juli och Ahmad slutade i november.  

Styrelsen har främst haft diskussioner som handlat om hur vi driver klubben framåt, 

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. 

Arbetsmiljöarbetet är en av de viktigaste byggstenarna i möjligheten att bedriva en 

bra ridskola och hålla en sund och säker arbetsplats för vår personal och hästar. 
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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. Malin har varit den i personalen som hållit 

i det regelbundna arbetsmiljöarbetet. Sedan Malin har slutat behöver det arbetet få 

förnyad kraft.  

 

Viktiga händelser under året 

� Ridande termins-elever under 2019 på ca 70 st fördelat på 13 

lektionstillfällen/vecka. 

� Sommarridläger hölls från juni till augusti som var mycket omtyckta.  Under 

sommaren hölls 8 ridläger med ca 70 deltagare sammanlagt. Flertalet uteritter 

och privatlektioner hölls dessutom, en tydlig trend med ökad efterfrågan på 

både uteritter och privatlektioner konstaterades.   

� Alla ridskolehästar har fått tandläkarvård och några har fått massage. 

� Dinglegymnasiet var uppstallade och bedrev sin hästverksamhet hos oss på 

SFK, men fick uppstallningsmöjligheter närmare Dingle och flyttade ut före 

sommaren.  

�  Halloweenfirandet med spökvandring blev en succé i år igen med nytt 

besöksrekord med 165st betalande och många fler deltagande barn.  

Stort tack till alla som engagerade sig och genomförde detta proffsiga 

arrangemang. 

� Julklapps-hoppning anordnades av ungdomssektionen. 

� Vår tävlingssektion har arrangerat pay and jumps och en julklappshoppning. 

Under sommaren arrangerades en lokal storhästdressyr som blev uppskattad. 

Sfk var även representerade under vårens lagtävling av ett dressyrlag i 

Bohuscupen. Ett klubbmästerskap var inplanerat under hösten, men med för få 

anmälningar ställdes denna in. 

� Det har inte varit någon clinic pga för svagt intresse.  

� Träningstillfällen – akademisk ridkonst med Monica Sanders.  

� Flera arbetsdagar har hållits på anläggningen 

� PantaMera drog under året in otroliga 115.687kr (avräknat inkomst från 2018 

och det som hamnade på 2020 så blev det 102.087kr, över 100.000kr!!!)  
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Ett extra stort tack till er som med er kämpaglöd hållit i hela året med att åka 

runt och tömma pantkärl och sorterat pant och gjort detta möjligt! 

� Vi har deltagit på strandstädning vår och höst, och ”strand till strand”-

evenemang, bägge aktiviteterna ger ett ekonomiskt bidrag till klubben.  

� Ständigt pågående arbete med att minska kostnaden för el. Arbetet med att få 

upp mer belysning runt anläggningen kommer att fortsätta under 2020.  

� Köksskåp, diskbänk, kylskåp och spis har skänkts till klubben för att installeras 

i personal/klubbrummet. Planeras att göras under 2020. 

 

Ekonomi 

Vi kämpar ständigt för att få ekonomin att gå ihop och 2019 var inget undantag. 

Efter en tuff tid med ett stort underskott tillbaka sen 2017 har ekonomin hämtat sig 

tack vare att personalens arbetstid har dragits ner till minimum, vilken vi nu hoppas 

kunna öka undan för undan. Vi har haft tre extra tjänster under året som vi har fått 

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

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

40.000kr.   

 Camilla Borg har skött bokföring och redovisning sen vi avslutade hjälpen från 

redovisningsföretag. Camilla har lagt ner ett stort antal ideella timmar, vi tackar för 

det. Framöver söker vi dock avlastning av flera ekonomitjänster då det inte finns tid 

att sköta detta ideellt.  Från årsskiftet tog Jessica Sandler över faktureringen vilket 

gett en bättre koll på att allt blir fakturerat i ridskoleverksamheten.  

Vi har ansökt om bidrag för att förbättra anläggningen. Då det finns flera olika behov 

av förbättring runt om på vår anläggning. 

Cafeterian har haft öppet i samband med evenemang när det har arrangerats 

tävlingar, pay and jumps, panta mera, Newbody mm som har gett en stor intäkt 

vilket gör en skillnad för klubbens ekonomi!  

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 

Har inte haft några egna verksamheter under 2019, men deltog för Sfk på 

föreningsmässan i Kungshamn.   

Tävlingssektionen   

Se bilaga 

Anläggningsgruppen 

Se bilaga 

Café Gnägget 

Se bilaga 

Ridskolan 

Antalet ridande har varit ca 75 stycken per vecka. Vi har ett ökande intresse av 

nybörjare som vill börja att rida.  

Vi var vid årets slut 123 st medlemmar  

Under året har 3 st ridskolehästar köpts in Doris, Silver och Cocos.  

Lånehästar under året har varit Kotten fram till höstterminens slut, Godis lånas 

fortsatt.  

Sålda hästar är Frasse. 

Magnum har gått i pension. 

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.  
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Sponsorer och bidrag 

Framtidsförhoppningar 

Sponsorarbetet och bidragsansökningar är delvis ett tidskrävande 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  

Föreningen för alla---hästar----glädje---gemenskap 

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 få uthyrda platser. Och vi arbetar för att öka attraktiviteten att vara uppstallad 

hos oss.  Det har varit två stallmöten under året, dessa är för att diskutera 

förändringar och förbättringar som kan göras på anläggningen. Tillsammans är de 

som är uppstallade med sina hästar, en stor tillgång för klubben och anläggningen 

genom att finnas på plats varje dag och sköta om stallarna i samarbete med 

personalen. 
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Slutord 

Styrelsen vid Sotenäs Fältrittklubb under år 2019 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    Vice ordförande  

Tina Ehn     Björn Knutsen  

 

 

________________________________  ________________________________ 

Ledamot    Ledamot (sekreterare) 

Elenor Johansson    Sinnikka Lindholm Johansson 

 

 

________________________________   

Ledamot  

Maria Eylis    

 

 

 

  


