
Verksamhetsberättelse Katrineholms Ryttarförening 2022

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Katrineholms Ryttarförening har under år verksamhetsåret 2022 haft
följande ledamöter:

Ordförande Greta Lilliehöök Hägg

Ledamöter Jennie Karlsson Kassör
Kia Löfgren Sekreterare
Inger Lund
Per Ericsson
Carolina Wahlström
Rakel Sönnerfors

Suppleanter Hanna Axelsson
Hanna Larsson

Adjungerad Annette Karlsson

Revisorer Göran Lyrmark
Kitty Winblad

Revisorssuppleanter Peter Winblad
Charlie Hammarström

Valberedningen Sara Abrahamsson
Elin Hast
Daniela Sundblad

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st. protokollförda möten. Möjlighet att
delta via Teams har funnits på samtliga.

Årsmötet genomfördes den 27:e februari 2022 i cafeterian, Trolldal samt digitalt via
Teams.

1



Medlemmar och avgifter

Katrineholms Ryttarförening har under året haft 310 medlemmar.

Årsavgiften följer Ridsportförbundets rekommendationer för orter som Katrineholm
och har under verksamhetsåret varit 395:-/ senior, 295:-/junior och 795:-/familj.
Av avgiften betalas 112 kr till Svenska Ridsportförbundet, 75:50 kr betalas för
gemensam olycksfallsförsäkring samt 37 kr till Södermanlands Ridsportförbund.

Under året har ett allmänt möte hållits, ett stallmöte för privatuppstallade  samt ett
föräldramöte. Fyra stycken medlemsbrev med information är utskickade.

Föreningens verksamhet

Föreningen driver och äger ridanläggningen Trolldal som är en ridskola från Knatte
till vuxen samt för ryttare med funktionsnedsättning. Vi har ca 240 uppsittningar per
vecka. Utöver dessa uppsittningar kommer alla extra aktiviteter såsom
hopp-/dressyr- och WE-träningar, tävlingar och olika aktiviteter som
ungdomssektionen Kusen arrangerar.

Vi äger anläggningen Trolldal och arrenderar marken samt Lilla stallet av
Katrineholms kommun.

Styrelsen arbetar för att få en kvalitetscertifiering av Ridsportförbundet.

Under året har föreningen haft 8 personer anställda. 2 personer har varit fast
anställda på heltid, 6 personer på varierad anställningsgrad. Två av ridlärarna var
under våren föräldralediga på varierad grad så två externa ridlärare med F-skatt har
fakturerat timmar. Till höstterminen var personalen fulltalig men måndagar arbetar
fortfarande en extern ridlärare med F-skatt.

Helg- och sommarjour har bestått av ungdomar över 16 år som haft timanställning
och arbetat med stalltjänst. En bra ungdomsarbetsplats med avtalsenlig lön och
anställningsvillkor.

Utöver det fina arbete som personalen utför, krävs det stora ideella arbetsinsatser för
att sköta en stor ridanläggning, genomföra helgaktiviteter och tävlingsarrangemang.

Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten kom till viss del av sig under pandemin, vilket många
ryttarföreningar är ense om.

KRF har under våren genomfört dressyrtävlingar i februari och maj samt även en
endagars hopptävling för ponny och häst Allsvenskafinal Div. III i maj.

En Tävlingskommitté bildades i december 2022, vilket är mycket glädjande.
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KRF har många tävlingsryttare och fälttävlansryttare som löser licens för vår förening
och aktivt och mycket väl representerar vår klubb vid både lokala och regionala
tävlingar. Detta är vi mycket glada och stolta över.

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen Kusen har som sektion egen styrelse, ekonomi, årsmöte och
verksamhetsberättelse, se bilaga. Kusen genomför en mängd aktiviteter och är
mycket ambitiösa.

Tyvärr har det nu blivit lite “glapp” i successionen vilket innebär att den kommande
styrelsen är ung. Vi hoppas nu kunna avhjälpa detta med en mentor som ska kunna
hjälpa till med struktur och frågor som kan uppstå.

Ekonomi

Styrelsen har sedan länge konstaterat att hela anläggningen på Trolldal är eftersatt
underhållsmässigt och att det  inte har funnits någon underhållsplan för
anläggningen. Ekonomin har varit i balans mest beroende på att man inte investerat i
byggnader/anläggning mer än absolut nödvändigt, utan haft ekonomi för alla löpande
kostnader och därmed en god likviditet.

Vi har under 2021 -2022 investerat i ny ledbelysning i stall, kontor, foajé och ridhus.
De gamla elradiatorerna är utbytta till luftvärmepumpar. Ett lyckosamt beslut med
tanke på ökade elkostnader som drabbat hela västvärlden under 2022.
Vi har därför lyckats sänka årsförbrukningen från 2021 med ca 30 000 kWh.

KRF beviljades av SISU 50% av den beräknade kostnaden avseende installation av
LED-belysning om 438 tkr och har i skrivandes stund fått 164 tkr (75% av 219 tkr).
Slutredovisning sker efter årsmötet.

Trots minskad förbrukning, se ovan, så kunde ingen förutse att elpriserna skulle stiga
ytterligare under 2022, så även om kostnaden blev något lägre än 2021, var det 90
000 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutade hösten 2021 att byta redovisningsbyrå till Ludvig & Co, f.d. LRF
konsult, vilket genomfördes i april 2022. Trots uppstartskostnader gav detta en
besparing på ca 60 000 Kr. Bytet av redovisningsfirma medför också på sikt en
minskad administration för KRF.

KRF har saknat egen transportmöjlighet för ridskolans hästar. Transport har skett
med hjälp av RCs privata hästtransport och dragbil. En alltför svag milersättning för
bil och släp är inte relevant då den inte täckt de faktiska kostnaderna. Det var
nödvändigt att införskaffa en föreningsägd hästlastbil, vilket gjordes i oktober på
avbetalningskontrakt.  Ett hyresavtal som gör det möjligt för KRFs medlemmar att
hyra hästlastbilen är utformat och kommer snart att finnas på hemsidan.

KRFs nya hemsida är på plats, webbleverantör är Forss IT AB. Personalen håller på
att lära sig och att utforma den på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan man så
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småningom finna all nödvändig information där, vilket också minskar belastning på
personalen.

Katrineholms kommun bidrog med extra medel under hösten på 245 tkr för ökade
omkostnader, vilket vi är mycket tacksamma för.
Under pandemiåren 2020 - 2021 fick idrottsföreningar också extra medel, men
Katrineholms kommun har signalerat att de kommande åren kommer inga extra
medel att utbetalas.

Av ATG Drömfond fick vi 100 tkr för ett integrationsprojekt som framför allt Mikaela
Adolfsson och Lisa Widh jobbat hårt med i samarbete med Järvenskolan. Arbetsamt
och lärorikt och projektet har även skapat mycket extern positiv uppmärksamhet.

KRF beviljades 96 tkr av Sörmlands Sparbank för projekt med barn och ungdom
som vi inte haft möjlighet att nyttja då Drömfondsprojektet tagit mycket tid.
Eventuellt kan vi skjuta fram detta till att gälla hösten 2023 i stället.

I september genomfördes en lyckad föreläsning med Johanna Lassnack där vi bjöd
in alla intresserade att lyssna i Nyhemshallen. Även här var vi sponsrade av bl.a.
LF/Agria och Sörmlands Ridsportförbund.

KRF har under året köpt in 4 nya hästar för totalt 340 tkr. Föreningen har också sålt
3 st. hästar, då de ej passat in i ridskoleverksamheten, för totalt 243 tkr. Total
investering i hästar 97 tkr.

Förutom hästar är investeringen i belysning ridhus 198 tkr, värmepumpar 55 tkr samt
reparation av markanläggning med salt och sand ca 50 tkr. Totalt ca 300 tkr.

Kommittéer och övrigt ideellt arbete

Vi är mycket stolta och tacksamma för alla ideellt arbetande medlemmar som lägger
ned tid och kraft i vår förening både i kommittéer och på vår anläggning.
Vi behöver också bli fler som engagerar oss! Tillsammans gör vi storverk. Några
timmars arbete gör stor ekonomisk skillnad för KRF och ger sammanhållning och
glädje för alla.

I år firade föreningen 60 år den 6:e juni med bl.a. uppvisningar av lektionsryttare och
vår ridlärare Emmy, tårtkalas, tipspromenad och prova på ridning samt möjlighet att
ta Ridborgarmärket. Tack Kusen och personalen!

Anläggningskommittén har genomfört ett stort antal arbeten såsom grävarbeten vid
ridhus och stallar, nya insläpp vid privathagar, vindskivor och byte av lysrör i tältet till
LED lampor. En arbetsdag genomfördes den 7:e maj med god uppslutning och en
hel del arbeten och städning kunde genomföras. Även en hantverksdag
genomfördes under hösten där uppslutningen tyvärr var minimal.

En mycket god insats var försäljningen av Bingolottos Julkalender som stallet
Bakfickan arrangerade under november - december. 889 kalendrar såldes av
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medlemmar och privatuppstallade och inbringade 44 tkr. Ett mycket välkommet
tillskott i kassan.

Cafeteriakommittén och styrelsen arbetar med att få en mer hälsosam inriktning med
färre sötsaker. Vi hoppas detta kan genomföras under 2023.

Under året har också två st. Loppisar genomförts med gott resultat. Alla initiativ som
bidrar ekonomiskt och till gemenskapen uppskattas mycket.

Marknadskommittén fortsätter sitt viktiga arbete, men behöver fler aktiva då 2
personer avsagt sig kommittéarbetet och endast 1 ny medlem tillkommit.

Ridsportförbundet utlyste under året en tävling med flest sålda ridborgarmärken, där
vi kom på 6:e plats med 372 sålda märken. En mycket bra ideell insats som
inbringade 9 300 Kr.

Den 10:e december genomfördes ”Julmingel i ridhuset” med luciatåg, ponnyagility,
försäljning och en uppskattad uppvisning av Emelie Folkung på käpphäst.
Tack Kusen, personal och andra involverade.

Vi har även måndagsgruppen, stallvärdarna och flertalet andra som uträttar storverk
för att anläggningen ska hållas i så gott skick som möjligt.

Utan vår största sponsor, Katrineholms kommun, hade vi inte kunnat bedriva denna
omfattande verksamhet så ett stort tack till Katrineholms kommun.

Vi vill också tacka alla våra övriga sponsorer som gör det möjligt att göra “det lilla
extra” som annars inte kommit till stånd.

Sist men inte minst riktar vi ett stort tack till alla våra engagerade medlemmar och
vår mycket kompetenta personal. Personal och medlemmar s ideella arbete gör det
möjligt att driva en stor verksamhet med dessa underbara hästar som vi uppskattar
så mycket.

Styrelsen genom

Greta Lilliehöök-Hägg
Ordförande
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