
 
 

Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens 
ryttarförening 2022 
 
Styrelsens sammansättning  
Styrelsen för Strängnäsbygdens ryttarförening har under 2022 haft följande 
sammansättning: 
 
Martina Hultén, ordförande 
Anna-Karin Nordström, vice ordförande from augusti 
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande tom augusti 
Cecilia Warging, sekreterare 
Sara Lindholm, ledamot 
Ulrika Orrblad, suppleant 
Stephan Nygård, suppleant 
Stephanie Aggeborn, ledamot, avgick i december 
 
Valberedning: 
Therese Eklund 
Tina Nygård 
 
Revisorer har under 2022 varit: 
Johanna Strömgren (ordinarie), Petra Granlund (suppleant). 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under 2022 haft 14 protokollförda sammanträden. 
 
Årsavgift 2022 
Junior 350 kr 
Senior 400 kr 
 
Personal 
Föreningen har haft medarbetare motsvarande drygt 3 heltidstjänster anställda 
under året. Verksamhetschefens tjänst är 75 %. Under året har byte av 
verksamhetschef skett då Jane Johansson slutade i februari och ersattes av 
Sandra Lindlöf Äikäs. Vår medarbetare sedan många år, Helena Johansson, har 
varit ridlärare och arbetat i stallet på ca 50 %. Alva Segeresteen har börjat som 
ridlärare på 75 % efter sommaren. På lördagar har Madeleine Andersson varit 
ridlärare. Nina Nilsson och Ebba Nygård har arbetat i stallet respektive på 
kansliet på vardera 50 %.  
 
 
 



Medlemsantal 
Vid utgången av 2022 hade föreningen 249 medlemmar fördelat enligt följande: 
Ålder 0-20: 177 
Ålder 21 och uppåt: 72 
Kvinnor: 242 
Män: 7 
Detta är en ökning med 8 medlemmar sedan föregående år. 
 
 
Ridskoleverksamheten 
Ridskolan har under 2022 haft lektionsgrupper i nedanstående kategorier: 
Juniorer, seniorer, träningsgrupper, 30/30-grupper, knattegrupp 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.  
 
Vid utgången av 2022 hade ridskolan 5 stora hästar och 7 ponnyer. 
 
Under året har Cookie sålts medan vi köpt in ponnyn Bibbi. Vår uppskattade 
Tequila har efter många fina år på ridskolan fått gå vidare till de evigt gröna 
ängarna.  
 
Under hösten har ridskolan börjat använda sig av Hippocrates för administration 
av lektionsverksamheten. 
 
Förening 
Ungdomssektionen har varit mycket aktiv under året och anordnat många 
aktiviteter både i stall och ridhus. Under hösten anordnades käpphäst-DM. 
Tävlingskommittén har haft en rad uppskattade aktiviteter med många 
deltagare, både medlemmar och andra. Tillsammans ordnade ungdomssektionen 
och tävlingskommittén en julshow.  
 
Under hösten har föreningens nya hemsida lanserats. 
 
SEVAB har utsett vår förening till Årets förening! 
 
Anläggningen 
Under året har kommunen stått för byte av underlag i ridhuset samt genomfört 
dränering av diken runt hagar. 
 
Föreningen har fått beviljat bidrag till uteboxar som är planerade att byggas 
under 2023. 
 
Ekonomi 
2022 års resultat visar på en stabil ekonomi. Samtliga privathästboxar har varit 
uthyrda mesta delen av året. Det finns tomma platser i ridgrupperna som 
behöver fyllas. 
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Martina Hultén, ordförande    
 
 
Anna-Karin Nordström, vice ordförande  Cecilia Warging, ledamot 
 
 
Anna-Karin Ahlgren, ledamot   Sara Lindholm, sekreterare 
 
 
Ulrika Orrblad, suppleant    Stephan Nygård, suppleant 
  
 
   
 


