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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Föreningens ändamål är att främja ridningen i Sotenäs med omnejd och samtidigt bereda allmänheten
 tillgång till klubbens ridanläggning. 
 För att finansiera detta ändamål bedriver föreningen ridskoleverksamhet, uthyrning av ridhus,
 stallplater och anläggningsfaciliteter samt caféverksamhet, verksamheten  bedrivs främst i egna
 lokaler.

 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.

Verksamhetsberättelse
 Förutom konstituerade mötet har styrelsen hållit styrelsemöten en gång per månad, förutom juli
 månad. Styrelsen har utöver det haft utvecklingsdagar på Vann (hösten) och Smögens Havsbad
 (januari) i samarbete med Sisu idrottsutbildarna, 
 Ett medlemsmöte hölls i kulturhuset Hav o Land, där presenterades även de nya klubbkläderna.

 Ledningsgruppen har bestått av ordförande, kassör, ridlärare med verksamhetsansvar. 
 Ledningsgruppen har haft svårigheter att träffas fysiskt på grund av olika arbetstider, men kunnat ha
 god kommunikation vid behov. 

 Styrelserepresentanter har under året deltagit på ett par digitala utbildningar via Sisu. (Idrott on line)

 Under året har styrelsen arbetat för att klubbens ekonomi ska vara god, och för att bygga upp
 förutsättningar att kunna ta itu med det behov av underhåll som finns på anläggningen. I det arbetet
 har styrelsen ansökt om anläggningsbidrag från Sotenäs kommun, och även sökt bidrag från
 Thordénstiftelsen.  De bidrag vi fick från Thordenstiftelsen och Sotenäs kommun under 2021 har
 medfört att vi har kunnat investera i byte av armaturer hela ridhuset. Sfk har även fått sponsring till Us
 verksamheter via PEAB. 
 Till hjälp med bokföring och hantering av fakturor har vi anlitat Hasselöns Bokföring AB.

 Panta Mera insamling och sortering har varit intensivt och skett genom ideelt arbete under året.
 Sfk är en av de föreningar som ligger i topp av samtliga föreningar i Sverige som är med i Panta-mera.

 Personal
 Personalmöten hållits ungefär varje månad, då genomgång sker av bland annat förändringar runt
 arbeten och scheman. Arbetet har fungerat bra och personalen arbetar på för att lösa problem och
 anpassa arbetet efter behoven som dyker upp. 
 Vi har även haft hjälp av aktiva medlemmar på klubben, som kunnat rycka in och arbeta vid sjukdom
 och akuta behov. 
 Stallmöten har hållits regelbundet med alla som är uppstallade på Sfk, då information och planering av
 jourer görs, samt aktuella frågor som behöver lösas kommer upp till diskussion. Ansvarig för
 stallmötena har varit Frida och Tina.
 Under året hade vi haft två praktikanter från Dingle gymnasiet.

 Arbetsmiljöfrågor
 Vi har under året haft besök utifrån arbetsplatsbesök av regionalt skyddsombud och gått igenom
 arbetsmiljöfrågor. Det finns alltid förbättringsåtgärder att ta tag i och behov att uppdatera sig utifrån nya
 krav och regelverk.

 Brandtillsyn
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 Vi har kontakt med räddningstjänsten för att förebygga olika risker på anläggningen och i maj månad
 gick vi igenom Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) brandfarliga och
 explosiva varor.
 Vi planerade att genomföra en utbildning i brandsyn tillsammans med räddningstjänsten under året,
 men det har skjutits upp på grund av pandemin. 
 Vi har varit i kontakt med Sotenäs kommun angående staket runt bevattningsdammen på baksidan om
 ridhuset. Vi har fått löfte om att det ska sättas upp ett staket runt dammen. 

 Viktiga händelser under året
 - Ridande termins-elever under 2021 på ca 76 st fördelat på 13 lektionstillfällen/vecka.
 - Sommaraktiviteter hölls från juni till augusti som var mycket omtyckta.  Under sommaren hölls 6
 ridläger med ca 72 deltagare   sammanlagt, 4 tillfällen med knatteridning hölls med 8 barn i varje
 grupp. 7 uteritter genomfördes och 75 privatlektioner. En fortsatt ökad efterfrågan på framförallt
 privatlektioner och ridläger men även uteritter konstaterades.  
 - Halloweenfirandet med spökvandring, som hade 5- års jubileum blev en stor succé i år igen med nytt
 besöksrekord, många betalande och många fler deltagande barn. 
 Stort tack till alla som engagerade sig och genomförde detta proffsiga arrangemang.
 - Ungdomssektionen har haft en del aktiviteter under året, en julshow planerades, som fick ställas in
 på grund av det osäkra pandemiläget. 
 - Vår tävlingssektion har arrangerat en dressyrtävling under september månad.
 - Ett par arbetsdagar har hållits på anläggningen
 - PantaMera drog under året in otroliga 153 800kr 
 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, en aktivitet som ger ett ekonomiskt bidrag till klubben
 på 6000.-/tillfälle. 
 - Vi har pågående arbete med att minska onödig energiförbrukning och byta ut belysningen till
 lågenergibelysning vilket påverkar kostnaden för el. Under höst o vinter byttes all armatur i ridhuset.
 -  Arbetet med att få upp mer belysning runt anläggningen kommer att fortsätta under 2022.  Arbetet
 med att förbereda (grävning) för elvärme för vintervatten samt belysning till hagar har påbörjats.
 - Privatstallet (lilla stallet) Färdigställdes, sadelkammaren byggdes om under 2022. Tack till allt det
 ideella arbetet som gjorts i samband med ombyggnationer i lilla stallet. 
 - Cafeterian har haft inte varit öppen mer än i samband med ridläger och några får tillfällen under
 hösten -21.
 - Under året har klubbkläder med Sfk -logga tagits fram som medlemmarna har kunnat köpa.  Till
 personalen har inköp skett av arbetskläder/klubbkläder beroende på önskemål, även till styrelsens
 ledamöter har var sitt plagg av klubbkläder köpts in.

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

 Ungdomssektion -  startade upp under hösten, men på grund av Pandemin har möjlighet att
 arrangera och engagera sig begränsats. Vi hoppas på nystart under året.   
 Cafe-gruppen  - har på grund av Pandemin ej haft verksamhet
 Tävlingssektionen  - har arrangerat en dressyrtävling i september, (för att kunna ställa ut licenser
 förelåg det ett krav om att genomföra en tävling under året).

 Ridskolan
 Vi var vid årets slut runt 150st medlemmar 
 Under året har 2 st ridskolehästar köpts in Boris och Ellen. 
 Lånehäst under våren och sommaren har varit Sigge. 

 Sommarridläger
 Under sommaren hölls ridläger, vilka vi kunde genomföra trots pandemin Carmen Karlsson var
 anställd under sommaren och hjälpte till med ridlägerverksamheterna. Vi har även haft flera duktiga
 medlemmar som ställt upp och varit med och hjälpt till med ridlägerverksamhet 

 Uppstallning
 På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp 20 privata hästar. Under året har vi haft många
 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, stor tillgång för klubben och
 anläggningen genom att finnas på plats varje dag och sköta om stallarna i samarbete med personalen.

 Slutord
 Styrelsen vid Sotenäs Fältrittklubb under år 2021 vill tacka alla medlemmar för de många ideella
 timmar som genomförts under året. 
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 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.

Flerårsöversikt
 2021 2020 2019 2018-12-31
Nettoomsättning 1 269 382 1 194 884 1 287 304 1 084 226
Resultat efter finansiella poster 154 570 40 117 312 332 95 558
Soliditet, % 32 19 15 -13

 Definition av nyckeltal:

 Soliditet                       Justerat Eget kapital/Balansomslutning
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter 53 350 54 100
Nettoomsättning 1 269 382 1 194 884
Gåvor/Sponsring -2 162 5 738
Bidrag 760 389 351 999
Lotterier/Övrig försäljning 67 614 44 850
Övriga rörelseintäkter 210 311 197 302

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 2 358 884 1 848 873

Rörelsekostnader
Handelsvaror -246 568 -253 051
Övriga externa kostnader -707 242 -633 159
Personalkostnader 2 -1 123 565 -798 391
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -114 355 -110 671

Summa rörelsekostnader -2 191 730 -1 795 272

Rörelseresultat 167 154 53 601

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -12 584 -13 484

Summa finansiella poster -12 584 -13 484

Resultat efter finansiella poster 154 570 40 117

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 154 570 40 117

Skatter

Årets resultat 154 570 40 117
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 - -
Markanläggningar 4 34 408 19 989
Inventarier, verktyg och installationer 5 - -
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 305 251 259 161

Summa materiella anläggningstillgångar 339 659 279 150

Summa anläggningstillgångar 339 659 279 150

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 11 050 10 150
Färdiga varor och handelsvaror - 300
Summa varulager m.m. 11 050 10 450

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 77 140 256 965
Övriga fordringar 732 19 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 210 413 52 280

Summa kortfristiga fordringar 288 285 329 118

Kassa och bank
Kassa och bank 499 925 501 197

Summa kassa och bank 499 925 501 197

Summa omsättningstillgångar 799 260 840 765

SUMMA TILLGÅNGAR 1 138 919 1 119 915



Sotenäs Fältrittklubb  6(9)

854600-5714

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 212 101 171 984
Årets resultat 154 570 40 117

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 366 671 212 101

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 7 376 037 406 121

Summa långfristiga skulder 376 037 406 121

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 7 30 084 30 084
Leverantörsskulder 126 942 69 963
Skatteskulder 12 189 15 433
Övriga skulder 36 389 54 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 190 607 331 704

Summa kortfristiga skulder 396 211 501 693

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 138 919 1 119 915
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                 
                                             

 Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
 förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 4
-Markanläggningar 5
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 20
-Inventarier, verktyg och installationer 20

Not 2  Personal

Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 3 2

Summa 3 2

Not 3  Byggnad på ofri grund
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 900 754 900 754

900 754 900 754

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -900 754 -862 024
-Årets avskrivning enligt plan - -38 730

-900 754 -900 754

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 4  Markanläggningar

 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 279 044 279 044
-Nyanskaffningar 29 864 -

308 908 279 044
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -259 055 -245 103
-Årets avskrivning enligt plan -15 445 -13 952

-274 500 -259 055

Redovisat värde vid årets slut 34 408 19 989
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Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 857 677 857 677

Vid årets slut 857 677 857 677

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -857 677 -857 677

Vid årets slut -857 677 -857 677

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 6  Anläggningsdjur
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 349 550 300 500
Förändringar av anskaffningsvärden
   Inköp 145 000 167 050
   Försäljningar/utrangeringar - -118 000
   Omklassificeringar m.m. -

Utgående anskaffningsvärden 494 550 349 550

Ingående avskrivningar -90 389 -61 100
Förändringar av avskrivningar
   Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar - 28 700
   Årets avskrivningar -98 910 -57 989

Utgående avskrivningar -189 299 -90 389

Redovisat värde 305 251 259 161

Not 7  Skulder som redovisas i fler än en post
 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut 376 037 406 121
Kortfristiga skulder:
Summa skulder till kreditinstitut 30 084 30 084

Övriga skulder till kreditinstitut 406 121 436 205
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Underskrifter

 Hunnebostrand 2022-03-

  

Tina Ehn Björn Knutsson
Ordförande Vice ordförande

Sinnikka Lindholm- Johansson Lennart Karlzon
Sekreterare Kassör

Katrin Pettersson
Ledamot
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