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3.1

1 Inledning
Styrelsen för Storås Ridklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.
Storås Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförening (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten
intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen på sätt som anges i SVRFs stadgar, samt med klubbens
målsättning att:
Vi är den familjära klubben alla talar om
Vi har roligt med hästen i centrum
Vi håller hög kvalitet med möjlighet till utveckling på alla nivåer

Verksamhetsåret 2021 har präglats av Corona-pandemin. Detta har påverkat verksamheten på olika sätt,
främst så har vi inte kunnat anordna tävlingar och några få aktiviteter har fått ställas in. Ridaktiviteter har
annars kunnat fortsätta som tidigare trots pågående pandemi och ridskolan har fortsatt haft god
beläggning. Medlemsantalet i slutet av 2021 är 534.

3 Styrelsen
Styrelsen har under året från 2021-02-24, haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Marina Warnes
Malin Skog
Pia Karlsson
Sara Ström

Övriga ledamöter

Jenny Andersson Granquist
Anna-Karin Karlsson
Cecilia Ohlauson

Suppleanter

Josefina Orlenius
Anna-Lisa Gustavsson
Kajsa Falkenby Thorén
Åsa Eek Engquist, t.o.m. 2021-09-26

Adjungerad

Charlotte Segerbrand, verksamhetschef

Revisorer
Internt
Extern

Valberedning

Tina Westlund
Sara Brosché
Anna Hedin, Baker Tilly

Karin Obermüller
Katarina Haberstok
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2 Allmänt

3.1 Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda möten, inkluderat ett årsmöte och ett
konstituerande styrelsemöte. På grund av pandemin har i stort sett samtliga styrelsemöten hållits digitalt.
Styrelsen har under året arbetat med att ta fram olika styrdokument för att underlätta arbetet för både
styrelsen och verksamheten. Dessa styrdokument har innefattat: roller/befattningar, beslutsområden samt
policy dokument. För att höja kompetensen inom styrelsen har vi aktivt deltagit i SISUs utbildningar som
har erbjudits digitalt, bland annat föreningskunskap, styrelsens roller, att vara arbetsgivare och olika
ekonomi kurser. Styrelsen har varje månad publicerat ett ”medlemsbrev” med den senaste informationen
gällande styrelsearbete, personalverksamhet, hästar och anläggning.

Charlotte Segerbrand

Ridlärare

Desiree Sjöblom
Molly Trinks Bätjer
Sofia Winterfeldt, t.o.m. 2021-08-28
Monique Segerbrand, fr.o.m. 2021-08-30
Nancy Egharevba, fr.o.m. 2021-08-01
Wiktoria Romejko, t.o.m. 2021-06-25

Stallpersonal

Emilie Johansson, mammaledig t.o.m. 2021-03, mammaledig fr.o.m. 2021-12
Daniel Andersson
Golam Nakhai
Tommie Lampinen, vikariat t.o.m. 2021-03-31

Timanställd

Wiktoria Romejko, t.o.m. december 2021
Eléonore Chalandon, HT-2021
Monica Malmborg, VT-2021
Jenny Lundgren, VT-2021

För föreningen är det viktigt att personal erbjuds kompetenshöjande fortbildning och utbildning. Under
året har personalen gått olika utbildningar, anpassat till sin yrkesroll. En i personalen och verksamhetschef
har gått en kurs i Bättre Arbetsmiljö (BAM), verksamhetschef har gått en fortsättningskurs Arbetsmiljö i
praktiken (SAM) samt fortbildning Level 3/C-tränare. En av personalen har gått förberedande kurs för
examen ridlärare Level 1, två i stallpersonalen har gått röjsågskurs (praktiskt och teoretiskt) samt en
personal har gått en ungdomsledarkurs 1. Den förberedande kursen för examen ridlärare Level 1 kommer
fler ridinstruktörer att erbjudas under 2022.
Under året har styrelsen genomfört lönesamtal och medarbetarsamtal med samtliga anställda.
Även under 2021 har vi arbetat med arbetsmiljön där personalen bl.a. har arbetat med att ta fram policys
för att förtydliga deras befattningar och arbete. Arbete med att utveckla dokument och processer kommer
även att fortsätta under 2022. För den fysiska arbetsmiljön genomförs en skyddsrond varje år, syftet är att
upptäcka vilka risker som finns i arbetet så att de kan åtgärdas.
I april hölls en digital konferens som anordnades med hjälp av SISU för personal, styrelsen och
ungdomssektionen. Syftet med konferensen var att få hjälp med styrelsens och verksamhetens ansvar,
roller och vad ”gränsdragningarna” är mellan styrelsen och verksamheten. I november dämpade sig
pandemin och vi hade möjlighet att medverka fysiskt på konferens som också anordnades med hjälp av
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4 Personal 2021
Verksamhetschef

SISU. Konferensens syfte var att hitta en gemensam strategi och målbild samt hur vi uppnår föreningens
värdegrunder.

5 Ekonomi
Storås Ridklubb uppvisar 2021 Positivt resultat på 442 355,77 kr.
2021 har vi fokuserat på att hålla igång befintlig verksamhet och fylla upp extra aktiviteter som vi
erbjuder och att vi kan se att det är fortsatt populärt.
Vi har varit lite återhållsamma med större investeringar i väntan på besked från kommunen då vi
arrenderar anläggningen, det finns saker som hamnar i gråzonen för vems ansvar det är med olika
större underhållsarbeten.

Under 2021 sökte och fick vi ett särskilt bidrag på 300 000 kr för hårdgörandet av en av hagarna som
gjort att det extra driftsbidrag vi fick 2020 kan användas till ytterligare förbättringar. Vi tittar på bland
annat upprustning av paddocken. Det är en anledning till att vi visar positivt resultat. Vi har även
under 2021 helrenoverat en av traktorerna som behövde mer reparationer än budgeterat.
Vi har valt att istället för att lägga upp periodisering av mat och torv för hela året, lägga upp ett lager
som visar värdet per 2021-12-31. Under 2021 har kostnaderna för hösilage, kraftfoder och torv hållit
sig strax under det som varit budgeterat.
Veterinärkostnaderna samt hovslagarkostnaderna har också landat under det som var budgeterat.
Hästarna har hållit sig friskare och mindre skadade 2021 jämför med 2020 då dessa kostnader
landade över det som var budgeterat.
Vi har även börjat särredovisa övriga hästkostnader på eget konto dessa kostnader är t.ex. pass och
id-registrering m.m. och vi har även köpt in en del nya sadlar och jobbar med att hålla utrustningen
relevant.
Vi har fortsatt under året 2021 fått ett lönebidrag pga. nystartsjobb via arbetsförmedlingen, vilket
bidrar till det positiva resultat vi uppvisar i år. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemi har
vi även i år fått extra sjuklönebidrag på 77 967 kr.
Trotts pandemin lyckades vi genomföra en årlig konferens under november månad 2021. Vi tittar på
vidareutbildningar för styrelse och personal och vi har under året genomfört en del utbildningar som
har varit digitala.
De advokatkostnader på 100 000kr som nedlagt hittills pga. konflikten har vi med som en möjlighet i
budgeten, tyvärr vet vi inte utfallet än eftersom konflikten nu gått till arbetsdomstolen. Det finns en
möjlighet att vi får tillbaka advokatkostnader beroende på utfallet.
Vi har budgeterat för att köpa in en hästbuss som kommer underlätta när vi behöver ta hästarna till
veterinär. Den kommer även att vara tillgänglig att hyra på samma vis som vårt hästsläp. Men vi
avvaktar lite tills vi vet hur utfallet blir i Arbetsdomstolen.
Under 2021 har vi haft lite liknande situation som 2020 med hästarna. Vi jobbar kontinuerligt med
sätt att hitta bra ridskolehästar och ponnyer som passar bra i vår verksamhet.
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Se mer om investeringarna under rubriken anläggningen. Inga nya investeringar för anläggningen
under 2021 är upplagda enligt någon periodiseringsplan.

Under 2021 har vi fått följande bidrag:
 Lokalbidrag 139 800 kr
 Lokalt aktivitetsstöd 162 304,88 kr
 Kommunalt LOK-stöd 125 421 kr
 Särskilt Driftbidrag 450 000 kr
 Övriga Bidrag (Hagen) 300 000 kr

Takrenoveringen som vi planerat att genomföra har försenats av att det inte varit fullt klarlagt vem
som ska stå för kostnaden. Det är nu utrett och bestämt att kommunen står för det och
genomförandet blir under 2022. Vi håller även på att arbetar för att få upp en bom för att förhindra
att obehöriga bilar kör på vår gårdsplan på kvälls och nattetid. Kostnaden för att få denna bom
kommer vi dela med bostadsrättsföreningen intill som också är positiva till detta.
Vi kommer även utföra löpande underhåll av våra ridbanor, hagar och andra utrymmen som t.ex.
målning av stall, omklädningsrum och hall.

6 Ungdomssektionen
Under 2021 har ungdomssektionens styrelse bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Alva Börjars
Nelly Egharevba
Sandra Johansson

Valberedning

Selma Isaksson (US)

Vi startade 2021 medvetna om att året inte skulle bli som vi hade tänk utan pandemin satte
fortfarande käppar i hjulet för oss. Men vi samlade motivation och införde redan i februari Lilla US,
detta för att de yngre skulle få en chans att involvera sig i lättare styrelsearbete men också för att vi
skulle kunna ta in nya medlemmar som redan har en del erfarenhet. Just nu är de 9 stycken i lilla US
och två ledare från oss i US.
I mars så hade vi en kick-off för att starta igång det nya året, vi lagade mat ihop, såg på film och vissa
sov sedan i stallet. Våren och Sommaren kom och styrelsearbetet flöt på med hjälp av våra möten 1
gång i månaden men några aktiviteter blev tyvärr inte av på grund av nya restriktioner och osäkerhet
på vad vi skulle genomföra utan att bryta restriktionerna. Vi höll dock igång med vårt skötarsystem.
I oktober deltog vi i Städa Sverige, ett projekt vi hoppas kunna göra till en långvarig tradition. Vi fick
en ersättning som kommer hjälpa oss att kunna anordna ännu bättre och roligare aktiviteter.
I november fick vi även chansen att delta på en konferens helg tillsammans med styrelsen, personal
och verksamhetschefen, vi uppskattade det mycket och tog med oss mycket därifrån som vi kommer
dra nytta av och kunna utveckla US framåt med.
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Inför 2022 har Storås Ridklubb fortsatt en stabil ekonomi men det finns en riskpost i budgeten som
berör den tidigare konflikten i personalgruppen där vi nu inväntar dom från Arbetsdomstolen.
Riskposten är på ca 1 100 000:- och då är det advokatkostnader för båda partner på ca 550 000 kr
och summan på 550 000:- som motparten begär. Men det är oklart vad den i praktiken kan bli så det
är en gissning.

I slutet av november hade vi årets sista aktivitet, vi anordnade en filmkväll med pepparkaksbak
tillsammans med Lilla US, både barnen som deltog och vi i US och lilla US uppskattade kvällen otroligt
mycket med tanke på hur begränsade vi har varit under året. Vi avslutade kvällen med en avslutning
för US för att umgås innan de nya året, vi beställde mat, såg på film, umgicks och några av oss sov
kvar där.
2021 har varit ett annorlunda år men det har varit lärorikt och roligt. Vi har kämpat på och försökt
göra det bästa med tanke på rådande situation. Vi kommer fortsätta 2022 med många nya kunskaper
och varje dag jobba för att skapa en så bra stämning som möjligt på Storås Ridklubb!

7 Medlemmar
Storås Ridklubb hade den 31 december 2021 totalt 534 medlemmar, det är en minskning med 33
medlemmar från 2020.

Medlemmar ålder

Kvinnor/flickor

Män/pojkar

Totalt 2021

6
279
21
163
7
476

2
15
3
37
1
58

8
294
24
200
8
534

0-6
7-18
19-25
26-64
65SUMMA
Medlemsantalet från 2015 till 2021:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

410

460

483

483

555

567

534

8 Ridskoleverksamhet
Ridskoleverksamheten är för närvarande fullbokad, föreningen har 240 personer på kölista. Med ett ännu
pandemiår har många visat ett stort intresse för hästsport då verksamheten har haft stora möjligheter att
fortsätta som tidigare.

8.1 Ridskolehästar
Under 2021 har föreningen köpt in nya hästar men även så har några fina lektionshästar lämnat oss. Emi
togs bort p.g.a. ryggfel (2021-02-08), Azlan togs bort p.g.a. tarmvred (2021-09-12). Zappa såldes till Sofia
Winterfeldt (2021-03-22) då han inte passade in i verksamheten. På midsommarafton fick August (f. 1998)
efter en lång och trogen tjänst på Storås Ridklubb gå i pension, han bor nu på Orust. Vi välkomnar de nya
hästarna till Storås ridklubb, Dennis (2021-06-01), Triana (2021-07-18) och Mia (2021-10-05).
Ridskolan äger 25 ridskolehästar 2021-12-31, som är följande:
Dennis (f. 2014)

Alaska (f. 2009)

Anna (f. 2006)

Poggan (f. 2013)

Lerka (f. 2009)

Pricken (f. 2010)

Ticka (f. 2006)

Bella (f. 2008)

Herkules (f. 2009)

Jackie (f. 2007)

Jakob (f. 2009)

Storm (f. 2007)

Boy (f. 2013)

Whitney (f. 1999)

Rocco (f. 2006)
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Medlemsavgiften för 2021 var: Junior 230 kr, Senior 400 kr och Familj 600 kr.

Turbina (f. 2015)

Condors (f. 2002)

Ballada (f. 2001)

Äpplet (f. 2005)

Karton (f. 2005)

Kryddan (f. 2009)

Aron B (f. 2005)

Zezzan (f. 2007)

Sune (f. 2004)

Mia (f. 2017)

Ridskolan har tre hästar som kontraktshästar:
Pajkos (f. 2002), ägare Åsa Eek Engquist
Madicken (f. 1995), ägare Kajsa Falkenby Thorén
Triana (f. 2014), Ann-Kristin Aus

8.2 Lektionsverksamhet

Bokningsbara engångsgrupper
Föreningen erbjuder utöver de fasta lektionsgrupperna möjlighet till privatlektioner tre gånger per vecka,
morgonridning två gånger per vecka, ”gubb och tantgrupp” en gång per vecka samt knatteridningsgrupp
två gånger per vecka. Dessa är öppna att boka för engångstillfällen och alla dessa är mycket populära och
trycket på att boka dem har varit enormt stort.
Handikappridning
Föreningen erbjuder handikappridning en gång per vecka.
Medryttare
Medryttare har varit en populär aktivitet som ger medlemmar en möjlighet att under de flesta söndagar
rida på egen hand. I år kunde man boka häst för varje tillfälle, man hade möjlighet att välja olika hästar
under perioden. På grund av säkerhet har föreningen skärpt till reglerna ytterligare under 2021.
Medryttartiderna är populära och uppskattade och bokningstrycket är högt.

8.3 Ridskolecupen och Klubbmästerskap
Ridskolecupen genomfördes i maj där Elina Lengstrand på Pricken (junior) och Eleonore Chalandon på
Turbina (senior) korades som vinnare.
Klubbmästerskapen 2021 hölls i november där junior klubbmästare i hoppning blev Celia Andersson på
Herkules och junior klubbmästare i dressyr blev Majken Berggren på Storm. Senior klubbmästare i
hoppning blev Eléonore Chalandon på Kryddan och senior klubbmästare i dressyr blev Pia Karlsson på
Karton.
Grattis till mästarna för fina ritter!

8.4 Pay and jump och programträning
Under året har det genomförts nio pay and jump och fyra programträningar. Även dessa aktiviteter är
populära. Under 2021 och pågående pandemi har dessa aktiviteter i huvudsak enbart riktat sig till
medlemmar, andra år har de varit öppna även för externa ekipage.

8.5 Medryttare sommarhäst

Under sommaren mellan v. 26 – 30 har medlemmar haft möjlighet att vara medryttare på en häst under en
eller flera veckor. Även i år har varje häst haft söndagar ledigt för återhämtning.

Sida 8 av 10

Penneo dokumentnyckel: ZYE38-XLEUK-XVE7Q-JN0GZ-GMMQS-UAN12

Vi har sammanlagt 423 elever varav 250 juniorer, 170 seniora och 3 med funktionsvariationer, dessa är
fördelade på 44 lektionsgrupper. Inkluderade i dessa är 5 lektioner specialgrupper, 2 dressyrgrupper och 3
hoppgrupper varav en är för juniorer.

8.6 Teoriveckor
Föreningen har haft en teorivecka per termin då hästarna får vila och eleverna har erbjudits olika aktiviteter
i form av: hoppclinic, dressyrclinic och sitsträning. Aktiviteterna har genomförts med anpassningar på grund
av Covid-19. Dressyrclinic med Jessica Nordin från Vena Dressyrcenter genomfördes digitalt som blev en ny
utmaning för föreningen. Den blev mycket uppskattad och fler hade möjlighet att delta när den erbjöds
digitalt. Endast två föreläsningar fick ställas in, detta på grund av rådande pandemirestriktioner.

8.7 Läger
Under 2021 har verksamheten ordnat 8 dagläger för barn, en helgkurs för vuxna och två dagläger för vuxna.

9 Anläggningen

Hagar
Innan sommaren installerades nya vattenledningar till hagarna med flottörer som indikerar när en viss nivå
på vattnet är uppnådd sätts i badkaren, sjunker vattnet under den nivån går vattnet automatiskt igång för
att fylla på.
Stall
I slutet av sommaren ångtvättades stall, foderkammare samt silo. I samband med det gjordes det även en
ommålning av hela stallinredningen. Det har också bytts ut fyra boxväggar i stallet.
Fläktar i stallet, personalrum och i omklädningsrum har setts över och servats av en fläktfirma.
Sittbänkar har renoverats och är nu i fint skick.
Manege och paddock
Manegefläkten har varit trasig, vid Arbetsmiljöverkets besök påpekades det att den måste åtgärdas. Den är
nu utbytt till en ny fläkt. Det har lagts ny sand för att rakrikta underlaget i både manegen och paddocken.
Belysningen i paddocken har bytts ut till LED-lampor.
Maskiner
Den gröna traktorn har fått nya framdäck och är servad.
Den röda traktorn har fått nytt höger bakdäck och sitsen har satts fast.
Utrustning
Det har köpts in fyra nya sadlar. Det har även köpts in 15 nya västar och 15 hjälmar till ridskoleverksamheten.
Hippocrates
I höstas började installation av det nya digitala hästsystemet Hippocrates som har kontroll på
verksamheten. I den sköts administration så som, hästlistor, avbokningar av lektion, bokning av igenridning,
kö till ridgrupper, bokning av aktiviteter, m.m. I systemet finns även hästjournaler, hovslagare och systemet
skickar även manuella påminnelser på ej betalda ridavgifter. Systemet testkörs och planeras att tas i full
drift under 2022.
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Föreningen genomför fortlöpande underhåll av anläggningen och under 2021 har nedan investeringar på
anläggningen genomförts:

10 Övrigt
I november beslutade Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad att genom konsulter göra en
kapacitetsutredning på några anläggningar i Göteborg där Storås Ridklubb blev en av de utvalda klubbarna.
I planen ska åtgärderna långsiktigt säkerställa mark för ridsporten och skapa förutsättningar för hållbara,
tillgängliga och ändamålsenliga anläggningar. Idrotts- och föreningsnämnden och fastighetsnämnden har
fått särskilda medel till ridsporten i budgeten 2022. Förslaget är att även 2023 -2025 ska finnas särskilda
medel till ridsporten men beslut om budget fattas för ett år i taget. Utredningen som utförts på bl.a. Storås
Ridklubb ska fungera som underlag för politiska beslut och investeringar för att säkra ridsporten genom
upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar. I samband med konsulternas utredning har
verksamheten, styrelsen och ungdomssektionen fått lämna in förslag på hur de vill se framtidens Storås
Ridklubb.

Trots att det har varit ett tufft år med en pågående pandemi som har påverkat våra förutsättningar har
Storås Ridklubb lyckats att hålla igång verksamheten på ett fantastiskt sätt. Ett stort tack till alla
medlemmar som har bidragit till att vi har kunnat fortsätta att bedriva verksamheten genom att respektera
nya förhållningsregler. I dessa pandemitider har det varit viktigt för alla att kunna få komma till stallet och
få umgås med hästarna. Ett stort tack till all personal som har engagerat sig i den dagliga driften och
bidragit till att Storås Ridklubb är klubben där alla är välkomna! Storås Ridklubb blickar nu framåt mot nya
mål och med förhoppning med stöd av Göteborgs stads investeringsmedel få påbörja upprustning av
anläggningen.

Tack alla!

_____________________________
Marina Warnes
Ordförande

______________________________
Malin Skog
Vice ordförande

_______________________________
Sara Ström
Kassör

______________________________
Pia Karlsson
Sekreterare

_______________________________
Jenny Andersson Granquist
Ledamot

______________________________
Anna-Karin Karlsson
Ledamot

_______________________________
Cecilia Ohlauson
Ledamot
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11 Slutord
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