
Skellefteå ridklubbs styrelse, protokoll 2023-01-08 
Plats: digitalt via teams kl 20.00  

Närvarande: Susanna Lindberg, Sofia Ek, Anita Lundberg, Anna Ersson, Marie Mandalh och 
Yvonne Lindström. 

Frånvarande: Lena Forsgren, Emily Rawden, Clara Englund, Lena Karlsson, Maria Johansson. 

För personalen: Linda Hedman, Ann-Sofie Alba 

 

 
1. Val av justerare 

Anita Lundberg väljs till justerare.  

2. Ridhuskort 
Bordlagda delar från mötet 2022-12-18 tas upp för beslut enligt nedan: 

1. Föreningskort flera hästar 
Häst nr 1 redan beslutat 1200:- 4-6 pass ideellt arbete 
Förslag till beslut: 
Häst nr 2  1200:- inget mer ideellt arbete 
Häst nr 3 eller fler  600:-/häst inget mer ideellt arbete  
 

2. Föreningskort familj 
Förslag till beslut: 
Häst nr 1  1200:- Alla i familjen (barn från 13 års ålder) 
bidrar med 4-6 ideella pass var 
Häst nr 2 eller fler 600:-/häst 
 

3. Anläggningskort flera hästar 
Häst nr 1 redan beslutat 4400:- inget ideellt arbete 
Förslag till beslut:  
Häst nr 2 eller fler tot 6500:- oberoende på antal hästar inget ideellt arbete  
 

4. Ridhuskort tävla för annan förening 
Förslag till beslut: 
Finns inget alternativ för dem som valt att tävla för andra föreningar att lösa ett 
ridhuskort, dem hänvisas till dagkorten- 250:-/häst och tillfälle. 
 

5. Medryttare och tävlingslicens 
Förslag till beslut: 
Medryttare som tävlar ska göra det för Skellefteå Ridklubb (dock kan dispens beviljas 
efter ansökan)  



Sammanfattningsvis så har gruppen även räknat på om man har 3 hästar på 
föreningskort kostar det 3000:- och i en familj med 3 hästar kostar det 2400:- men 
där bidrar man med mer ideellt arbete. Ett anläggningskort med 3 hästar kostar 
6500:- utan ideellt arbete. Gruppen är nöjda i sin helhet och tycker att det känns som 
rimliga summor även om man har många hästar.  
Översikt i rött för beslut 

     Ideell insats 
Ridhuskort Medlem Vid ev. 

Medryttare 
Licens Kostnad 2023 Med 

licens 
Utan 
licens 

Föreningskort Ja 2 pass 
ideellt  

SRK 1200:-  6 pass 4 pass 

Flera hästar Ja 2 pass 
ideellt 

SRK Häst nr 2: 1200:- 
Häst nr 3 eller fler 
600:-/häst 

 inget 

Familj Ja Ej valbart SRK Häst nr 1: 1200:- 
Häst nr 2 eller fler: 
600:-/häst 

Alla i familjen 
bidrar från 13 års 
ålder med 4-6 
pass var. 

Anläggningskort Ja Ej valbart SRK Häst nr 1: 4400:- 2 pass 0pass 
Flera hästar Ja Ej valbart SRK 6500:- oavsett antal 

hästar 
  

Dagkort    250:-/dag/häst  

Hundridhuskort Ja Ej aktuellt Ej 
aktuellt 

500:-  2 pass 

Alla medryttare ska tävla för SRK (om detta inte går skickar man in en 
dispensansökan)  
För tillgång regelbundet i ridhusen via förening/anläggningskort ska man tävla för 
Skellefteå Ridklubb.  
 

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan. 
 

 

Nästa styrelsemöte den 14 januari kl. 08.00, sedan deltar vi på SRK-dagen, arbetsmöte  
22 januari 17.00-20.00. 

 

 

_______________________________      _______________________ 
Sekreterare Marie Mandalh  Justerare Anita Lundberg 

 

______________________________  
Ordförande Susanna Lindberg 
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