
 
 

Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens 
ryttarförening 2021 
 
Styrelsens sammansättning  
Styrelsen för Strängnäsbygdens ryttarförening har under 2021 haft följande 
sammansättning: 
 
Martina Hultén, ordförande 
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande 
Cecilia Warging, sekreterare 
Anna-Karin Nordström, ledamot 
Sara Lindholm, ledamot 
Ulrika Orrblad, suppleant 
Maria Engström, suppleant 
 
Föreningen har inte haft någon valberedning under 2021. 
 
Revisorer har under 2021 varit: 
Johanna Strömgren (ordinarie), Petra Granlund (suppleant) 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under 2021 haft 14 protokollförda sammanträden. 
 
Årsavgift 2021 
Junior 350 kr 
Senior 400 kr 
Familj 400 kr för första medlemmen sedan 300 kr per ytterligare familjemedlem 
 
Personal 
Föreningen har haft medarbetare motsvarande drygt 3 heltidstjänster anställda 
under året. Vår verksamhetschef Jane Johansson har haft en tjänst på 75 % och 
vår mångåriga medarbetare Helena Johansson har varit ridlärare och arbetat i 
stallet på  ca 70 %. Efter sommaren anställdes Sandra Lindlöf Äikäs på en fast 
tjänst motsvarande 75 %. Ungefär samtidigt började Nina Nilsson och Ebba 
Nygård som båda ridit hos oss i många år att arbeta i stallet respektive på 
kansliet på vardera 50 %. Utöver detta utförs en stor del av stalljobbet på 
helgerna av ideella krafter, både ungdomar och vuxna. Under året slutade vår 
timanställda bokföringsmedhjälpare. Dessa tjänster köps nu in från en 
redovisningsbyrå. 
 
Medlemsantal 
Vid utgången av 2021 hade föreningen 241 medlemmar fördelat enligt följande: 



Ålder 0-20: 171 
Ålder 21 och uppåt: 70 
Kvinnor: 231 
Män: 10 
Detta är en ökning med 21 medlemmar sedan föregående år. 
 
Ridskoleverksamheten 
Ridskolan har under 2021 haft lektionsgrupper i nedanstående kategorier: 
Juniorer, seniorer, träningsgrupper hoppning, träningsgrupper dressyr, 
träningsgrupper dressyr/hoppning, 30/30-grupper och drop-in ridning för barn 
och vuxna. 
 
Sammanlagt har ridskolan levererat cirka 25 lektioner per vecka under året. 
 
Utöver lektionsverksamheten har det anordnats kurser, läger och clinics. Ett 
axplock av dessa aktiviteter är: Frukostträning, hoppträning, Astridträning, 
Pay&Jump, programridning, blåbärshoppning med mera.  
 
Tävlingsframgångar 
Under hösten avgjordes SM i Working Equitation och vår medlem Idamaria 
Johansson på Hoxi vann alla delmomenten och blev svensk mästare. Stort grattis! 
 
Samarbete med kommunen 
Bosse Nordebrink som varit den ansvarige tjänstemannen  på kommunen har 
slutat och det är numera Anders Lexell som är vår kontaktperson. Samarbetet 
med kommunen har fortsatt på samma sätt som tidigare med regelbundna 
möten. Kommunen har bekostat en ny bevattningsanläggning i ridhuset. 
 
Övriga föreningsaktiviteter 
Covid -19 har påverkat allt föreningsliv i Sverige. För vår del har det främst 
handlat om minskat antal aktiviteter i form av klubbtävlingar, pay and jump, 
öppet hus och liknande. Antalet ridande har inte påverkats negativt av 
pandemin. 
 
Hästar 
Vid utgången av 2021 hade ridskolan sju stora hästar och sex ponnyer, dvs. 
antalet hästar har ökat från 12 till 13 då Misty köpts in med hjälp av 
sponsorpengar. Calina genomgick under sommaren en operation med lyckat 
resultat och kom tillbaks in i verksamheten enligt plan. 
 
Uppföljning av prioriterade områden i verksamhetsplanen 2021 
 
Föreningens ekonomi 
2021 års resultat visar på en stabil ekonomi. Dock finns fortfarande inget större 
överskott som gör att vi kan göra investeringar i anläggningen utan medlen 
behöver gå till driften av ridskolan, material och hästar. Det finns fortfarande 
tomma platser i ridgrupperna som behöver fyllas. På grund av covid -19 har det 
varit svårt att göra riktade insatser av typen öppet hus och prova-på-aktiviteter 
för att nå nya ridande. Samtliga privathästboxar har varit uthyrda mesta delen av 
året. Noteras bör att en stor del av arbetet i stallet på helgerna sker med ideella 
krafter vilket påverkar ekonomin positivt men i långa loppet inte är en optimal 
lösning. 



 
Under året har vi som planerat anställt en kanslist på 50% för att möjliggöra för 
ridskolechef och övriga medarbetare att fokusera på kärnverksamheten och 
kvalitén i verksamheten. Nya datorer och IT-system har tagits i bruk under tidig 
höst. Vår bokföringsmedhjälpare slutade hos oss i höstas och dessa tjänster köps 
sedan dess in från en redovisningsbyrå. 
 
Föreningsanda 
På grund av covid -19 har det har varit svårt att skapa aktiviteter där vi 
tillvaratar medlemmarnas engagemang och vi har tvingats hålla cafeterian 
stängd ytterligare ett år. Ett välbesökt Öppet hus har anordnats. Några tävlingar 
har inte arrangerats men då det nu finns en generell dispens för att ställa ut 
licenser 2022 så kommer våra medlemmar att kunna tävla för oss ändå under 
året som kommer. Ungdomssektionen tagit ett stort ansvar och trots pandemin 
lyckats arrangera ett antal aktiviteter för våra yngsta medlemmar.  
 
Marknadsföring och sponsring 
Föreningen har under 2021 startat ett samarbete med en sponsor som kommer 
att bekosta inköpet av Misty. Klubbkläder har tagits fram i samarbete med 
Hööks. 
 
Anläggningen 
Under 2021 har kommunen bekostat en ny bevattningsanläggning i ridhuset. 
Detta gör, förutom att underlaget och miljön i ridhuset förbättras, att 
medarbetarnas tid kan användas mer effektivt. Dialogen kring möjligheten att  få 
underlaget bytt fortsätter med kommunen. 
 
Som noterades redan i verksamhetsberättelsen förra året så är våra hagar, 
framförallt på privatsidan, mycket leriga och detta problem har ökat sedan skog 
avverkats. Kommunen är medvetna om detta och har tagit på sig att dränera och 
gräva nya diken. På grund av interna diskussioner i kommunen kring 
vattenmiljön i Mälaren har detta arbete inte utförts under 2021. Dialog mellan 
föreningen och kommunen kring lämpliga åtgärder pågår. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Ungdomssektionen Strul upphörde med sin verksamhet under 2020 men har 
under hösten 2021 smygstartat igen genom att arrangera en rad uppskattade 
aktiviteter så som blåbärshoppning, pay and jump, rykttävling, julaktiviteter, 
Halloweenövernattning och inte minst en mycket uppskattad käpphästaktivitet 
under sommarlovet där kommunen gick in och sponsrade med material men 
också möjliggjorde en liten ekonomisk kompensation till de ungdomar som 
engagerade sig som ledare. Fyra ungdomar har under året deltagit i ULK 
(ungdomsledarutbildning) eller FULK (förberedande ungdomsledarutbildning). I 
början av 2022 kommer Strul formellt att starta om genom att tillsätta en 
styrelse.  
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Martina Hultén, ordförande   Jane Johansson, ridskolechef 
 
 
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande Cecilia Warging, sekreterare 
 
 
Anna-Karin Nordström, ledamot  Sara Lindholm, ledamot 
 
 
Ulrika Orrblad, suppleant   Maria Engström, suppleant  
  
 
   
 


