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2. Val av ordförande för mötet. 
 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 
 
4. Fastställande av röstlängd. 
 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
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13. Val av ordförande för föreningen. 
 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
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   2. Ändra stadgarna för att skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet. 
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2020 – Nytt år, nya möjligheter! 
 

För fjärde året har jag förmånen att sammanfatta ett verksamhetsår på Halmstads Fältrittklubb. Ännu ett år med 

full aktivitet och framåtanda där alla våra verksamheter växer och utvecklas. Vi fortsätter vara aktiva med allt från 

vår omtyckta ridskola till en omfattande tävlingsverksamhet. I föreningen finns många olika kompetenser som 

bidrar med bred kunskap kring våra olika verksamheter. Vi är en av Hallands största ridklubbar och vi kan bli störst, 

här behöver vi hjälp från alla er medlemmar att sprida budskapet vad vi kan erbjuda för hästälskare i alla åldrar 

och på alla nivåer. 

Ridskolan är en viktig kugge i föreningen och vi jobbar aktivt med att kunna erbjuda alla elever hästar och ponnyer 

på olika nivåer så alla ska känna att de utvecklas. Vi har de senaste åren investerat lite extra i nya hästar och det 

arbetet fortsätter framåt. Samtidigt har vi fått säga farväl till några trotjänare, vilket förstås alltid är sorgligt. Vi tar 

löpande emot tips från er medlemmar om hästar och ponnyer ni tror skulle passa i verksamheten, hjälp oss hitta 

individer som trivs hos oss och ger våra elever god utbildning. 

Under sena hösten påbörjades en omfattande renovering av vår cafeteria. Den möjliggörs genom kommunens 

stora satsning på vår förening. Vi är väldigt glada för vårt fina samarbete med såväl politiker som tjänstemän. 

Renoveringen kommer ge helt nya möjligheter att både utveckla befintlig verksamhet och utöka med fler 

aktiviteter och verksamheter. Vi har visioner om att föreningens lokaler kan bli en samlingspunkt för många fler än 

de som besöker anläggningen för ridskolan och hästarnas skull. Alla idéer och tankar kring denna utveckling är 

välkomna, hör av er till oss och berätta hur ni tror vi kan växa! 

2019 har bjudit på många lyckade tävlingar. Det är glädjande att vi kan erbjuda nationella tävlingar både inom 

hoppning och dressyr för såväl ponny som häst. 2020 kommer vi dessvärre bli lite begränsade vad gäller tävlingar 

under tiden renoveringen pågår, men det hoppas vi ta igen med råge under 2021. Framåt finns tankar om 

mästerskap och nu skapas förutsättningarna för att kunna genomföra dem. Jag vill också rikta mitt varmaste tack 

till alla generösa sponsorer som bidrar till att prisborden dignar under våra tävlingar, tack! 

Det är ni medlemmar som skapar energin och aktiviteten i föreningen och jag gläds av att se alla utvecklas, såväl 

de av er som rider som hobby och er som är ute på tävlingsbanorna. Ni är fantastiska ambassadörer för vår 

förening, i verksamheten på ridskolan, runt om på landets tävlingsbanor och även internationellt. Det är även 

härligt att se teamarbetet som ligger bakom med anhöriga, tränare, supporters osv.  Alla medlemmars ideella 

insatser på föreningens tävlingar och aktiviteter måste också uppmärksammas, vi får ofta mycket positiv feedback 

för våra trevliga funktionärer, något som ni alla ska suga åt er av. 

Jag vill självklart berömma vår duktiga personal som ser till att verksamheten rullar och anläggningen sköts. Under 

året har vi förstärkt teamet med Frida Göransson, ny verksamhetsledare. Ni gör alla ett fantastiskt arbete, sträck 

på er! Skänker också en extra tanke till vår ridlärare Maggan som drabbats av sjukdom och hastigt lämnade 

verksamheten. Vi hoppas och tror att hon så småningom kan komma tillbaka.  

Föreningens glada ungdomssektion har i år förverkligat drömmen om att kunna köpa en egen ponny till ridskolan. 

Efter många års sparande fanns nu möjligheten och ungdomarna är redan igång att spara till nästa ponny. Det är 

med stolthet jag ser ert engagemang för barnen och ungdomarna i föreningen med allt från övernattningar till ert 

US-mästerskap. Det är också riktigt bra att alla i US är utbildade genom Svenska Ridsportförbundets ledarkurser, 

bra jobbat tjejer och killar! 

Slutligen vill jag lyfta vår duktiga styrelse och tacka er alla för den tid ni lägger ner. Tillsammans har vi många olika 

kompetenser och intressen som gör att vi tillsammans kan utveckla föreningen och dess olika verksamheter. Vi har 

ett bra samarbete och jobbar alltid med föreningens bästa i fokus och enligt laget före jaget. 

Ordförande Ola Hidgård 
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Ridskolan 
 

Även i år har nya hästar och ponnyer kommit till ridskolan och vi hoppas att de ska hjälpa till att bidra med att 

lyfta kvalitén på ridskoleverksamheten ytterligare inför framtiden. De hästar som köpts in under året är, 

Kilcorban Beyonce, Pepino Cactus, Akapella, Lissore Sunny Jim (US ponny) Lucy, Inez och Kilcorban Shernazar 

(Snobben). Några hästar har även lämnat ridskolan av olika anledningar och vi sänder en extra tanke till 

Trubbel, Raymondo, Caramio, Lillan, Princess Sparkel, Akapella och Unikum. Det är inte lätt att hitta hästar som 

ska passa in i en så stor verksamhet som vi har. Vi försöker hitta hästar som ska kunna gå med många olika 

ryttare och olika typer av lektioner för att jämna ut belastningen på alla hästar. Att få in nya hästar och lära dom 

sitt nya jobb tar tid och det måste det få göra för att vi i längden ska ha hållbara hästar och ponnyer. 

 

Vi har under hösten gjort en genomgång av våra hästar med bl.a. tandläkare, sadelutprovare och equiterapeut. 

Hästarnas foderstater har också uppdaterat. Allt detta för att ge våra bästa arbetskollegor hästarna, så bra 

förutsättningar som möjligt att utföra sitt jobb. Under sommaren fick ridskolehästarna välbehövligt bete på 

olika håll, men vi hann också med några mycket populära dagridläger med dressyr och hoppkurser för alla 

åldrar mellan ridskoleavslutning och betesgång. 

 

Under höstterminen blev vår instruktör Margareta Nordgren allvarligt sjuk, Leontina Lammheden gick in som 

vikarie. Aktiviteterna under hösten har varit begränsande pga detta men även av den stora ombyggnaden som 

pågår av cafeterian. Trots detta har det ändå blivit pay-and-jump, hopp och dressyrträningar/kurser, hyra häst, 

KM hoppning och dressyraktiviteter.  

 

Under året har vi haft ca 315 elever per vecka och gjort ca 13 000 uppsittningar. 

 

US har på ett mycket bra sätt genomfört ett antal ”prova på ridningar” under året vilka har varit välbesökta. 

Detta är ett sätt att nå ut till de som kanske ännu inte börjat att rida men som i framtiden kan vilja bli elever och 

medlemmar på HFK. US har under året köpt in sin egen ponny Lissore Sunny Jim, Sunny som han kallas. En fin 

D-ponny, född 2015 import Irland. En snäll kille som dom säkert får mycket roligt med framöver. 

 

Det stora jobbet vi har sett i föreningen är att få ut information. Därför har vi under hösten fortsatt arbetet att 

inför ett webbaserat ridskolesystem för alla medlemmar och framförallt få en bättre översikt på ridskolans 

verksamhet. Till slut föll valet på Hippocrates Academy. Dom sista månaderna på året var vi flera personer som 

jobbade med att få systemet i bruk inför terminens start till våren 2020. Vi jobbar med fortfarande med en hel 

del inställningar som ska vara behjälpliga till oss framöver. Förändringar är aldrig lätt, men det är för en god sak 

och i det stor hela kommer det att ge oss översikt på: 

 

- Hästarnas belastning, kostnader, foderstater mm.  

- Eleverna ridpass, vilken häst eleven ska rida, kommunikation med instruktör mm 

- Ekonomi  

- Aktiveter och klubbtävlingar 

- LOK stöd 

- Och mycket, mycket mer… 

 

Arbetet med att förbättra hela HFK:s verksamhet och dess miljö pågår ständigt och vi tar tacksamt emot 

förslag och feedback från alla medlemmar i HFK och vi ser gärna att fler är med i arbetsgrupperna. Det ger en 

större gemenskap och förståelse för arbetet som ligger bakom olika beslut.  



5 

Vi har i år varit följande personal som jobbat på HFK 

Under året har en större genomgång gjorts av anställningskontrakt och bemanningsgrad på anläggningen. Detta 
har resulterat i både nyanställningar och justeringar i tjänstgöringsgrad för vissa anställda. 

I stallet har Clara arbetat som vikarie fram till 30 juni. Ida slutade på egen begäran under augusti. Anna har varit 
delvis tjänstledig under året och arbetar nu helger i stallet. Vi har anställt Emelie på 100% som Stallansvarig och 
Petronella som hästskötare på 100%. Bägge nyanställningar har oreglerad arbetstid vilket gör att vi kan anpassa 
bemanningen till den verksamhet som råder (ridskola, tävling eller lov). 

En vikariepool har inrättats där man kan ta in personal på timbasis när så behövs. 

Ridinstruktörer under året har varit Margareta Norgren, Christina Severinsson och Monica Lorentzson. Margareta 
har varit sjuk under hösten och som vikarie har Leontina Lammheden med flera tagits in. 

Vår vaktmästare Jan Johanneson har fått avsluta sin tjänst pga. sjukdom. Rekrytering av ny vaktmästare pågår. 

Under första delen av året var Monica Lorentzon anställd på 30% extra administrativ tjänst. I augusti anställdes 
Frida Göransson som ny verksamhetschef på 100%. 

Styrelsens arbete 2019 

Mellan föreningens årsmöten och ev. extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en förtroendevald 
styrelse. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb har under verksamhetsåret 2019 bestått av 9 till 6 ordinarie 
ledamöter jämte ordföranden samt två ledamöter från Ungdomssektionen. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb 
är ideellt arbetande och utan arvodering. Under året har det hållits 11 styrelsemöten varav 11 protokollförda. 
Styrelsemöten har normalt hållits var fjärde vecka. 

Styrelsen har varit organiserad i arbetsgrupper (tidigare sektioner) som har ansvarat för föreningens utveckling. 

Följande arbetsgrupper har varit aktiva under året: 

- Anläggningsgruppen - Ridskolegruppen
- Arbetsgivargruppen - Sponsorgruppen
- Cafeteriagruppen - Tävlingsgruppen
- Funktionärsgruppen

Utöver ordinarie styrelsemöten har styrelsen tillsammans med Verksamhetschef och Ungdomssektionen, varit iväg 
på en Utvecklingshelg i samarbete med SISU. Under dessa dagar var fokus vikten av såväl ridskola som 
tävlingsverksamhet, vilket mynnade ut i en profilering med en stegrande häst som symbol. Vi arbetade utifrån 
detta fokus fram en ny vision och nya kärnvärden, som presenteras nedan. 

Styrelse 2019 

Ordförande Ola Hidgård 
Vice ordförande/Kassör Linda Nevrén 
Ledamot  Patrik Bloemer 
Ledamot  Marie Bengtsson 
Ledamot  Lena J Weber 
Ledamot  Cia Stenberg 
US representanter Olika 
Adjungerad Frida Göransson, Verksamhetschef 
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Under året har följande ledamöter valt att avgå: 

Sekreterare Anna-Karin Sjöström (avgått 2019-04-28) 
Sekreterare Karin Truedsson   (avgått 2019-12-14) 
Ledamot Christer Jakobsson  (avgått 2019-10-19) 
Ledamot Annika Bengtsson  (avgått 2019-12-21) 
Adjungerande Anna-Karin Karlsson  (avgått 2019-12-20) 

Vision Halmstads Fältrittklubb 

Halmstads Fältrittklubb skall vara det naturliga valet för dig med häst- och ridsportintresse, en ledande förening 
inom utbildning och tävling. 

Vi vill erbjuda en inspirerande och inkluderande miljö, där kunskap, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, och 
respekt för medmänniskor och djur utvecklas. 

Våra kärnvärden 

Gemenskap Vi ser vårt gemensamma hästintresse som grunden i vår 
förening – alla medlemmar skapar ett stort värde för 
varandra och för helheten. 

Kunskap Vi skall verka för utveckling och hög kompetens hos alla 
medlemmar. Våra hästar skall vara välmående och 
välutbildade. 

Engagemang Vi är beroende av alla medlemmars vilja att med glädje 
engagera sig.  
Tillsammans gör vi skillnad! 

Medlem 

Halmstads Fältrittklubb är som de flesta föreningar i Sverige ideell. Det betyder att alla medlemmar måste hjälpas 
åt för att föreningen ska fungera och för att vi ska kunna fortsätta hålla nere kostnader och hjälpa vår aktiva. Vi på 
HFK har valt att göra tävlingar på vår fina anläggning, och där är du som medlem väldigt viktig. 

När vi arrangerar bra tävlingar ger dessa mycket tillbaka till hela ridklubben, till tävlingsverksamheten kan vi 
investera i bättre utrustning och till ridskolan kan vi investera i nya hästar, sadlar och annan utrustning som behövs. 

Det ena ger det andra och blir allra bästa när vi alla har hjälpts åt att göra det tillsammans. 

Från och med 1 januari 2020 kommer alla medlemmar att sättas upp som funktionärer på tävlingar under året. Vi 
har tagit fram ett funktionärs schema som ligger på hemsidan där alla våra tävlingar och andra aktiveter kommer 
att finnas med.  
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Ungdomssektionen 

Till vår glädje har vi många aktiva ungdomar i Halmstads Fältrittklubb. Flera av dem rider på ridskolan, är aktiva 

som funktionärer vid tävlingar, arrangemang och deltar i ungdomssektionens olika aktiviteter. Här utvecklas 

framtidens ledare! Läs mer om ungdomssektionens aktiviteter i deras egen verksamhetsberättelse.  

Tävling 

Vi började 2019 med nationella Observationstävlingen i dressyr är en uttagning för ponnyryttare som vill ut och 
tävla internationellt och rida i mästerskap. Totalt blev det 140 starter på två dagar och vi fick chansen att se många 
från den svenska ponnyeliten på plats och tävla hos oss.  

Halmstad Summer Dressage är en tredagars utomhus tävling i dressyr för häst. Det tävlades i olika cuper och DM 
avgjordes. Den börjar bli allt större och intresset för att komma och tävla på HFK. 

HFK har även stått som arrangör för en divisionstävling i dressyr för ponnyer. Den genomfördes i samarbete med 
Tönnersa Ridklubb och Simlångsdalens Ryttarförening.  

Vi har fortsatt med våra populära hoppmeeting: Youngsters of Halmstad, Halmstadpokalen, Laxahoppet och 
Septemberhoppet.  

Youngsters låg lite fel i tiden för året då fyraåringarna inte kunde starta och det gick i hästinfluensa i hela landet 
vilket gjorde att många inte vågade ur och tävla. Av dom som kom och deltog fick vi se många fina unghästar och 
vi har kunnat följa dom under året på andra tävlingar. 

Halmstadpokalen fortsätter att vara en succé bland ponnyryttarna och med nästan hundra uppstallade ponnyer 
under meetinget och vi kunde erbjuda klasser från LD till MSVA under fyra dagar.  

Under vår tredagars tävling Laxahoppet kom det stora mängder regn under natten till lördagen och beslutet togs 
att flytta tävlingarna inomhus. Övriga två dagar genomfördes enligt plan utomhus och detta är ett bra meeting för 
dom som hoppar lite lägre klasser. Sen var det en lax i pris till cupvinnarna.  

Septemberhoppet blev ett hellyckat tredagars meeting med mycket starter, fina ekipage och publik på läktaren. Vi 
ser fram emot utveckling på den här tävlingen när den 2020 kommer att bli en 150 klass med ATG on tour och allt 
vad det innebär.  

Vi märker ett stort intresse att komma och tävla hos oss och våra tävlingar har varit mycket uppskattade.  
HFK har under 2019 stått som värd för 7 tävlingar, fördelat på 19 tävlingsdagar. Två tävlingar och två tävlingsdagar 
mindre under året jämfört med 2018. 

Tävlingsverksamheten fortsätter att utvecklas tack vare de funktionärer som jobbar ideellt för att göra våra 
arrangemang så lyckade som möjligt. Tävlingsverksamheten drivs sedan ett par år tillbaka av Tävlingssektionen. 
Intresset bland medlemmarna för att vara med i tävlingssektionen är svagt och vi kommer till 2020 att ha ett annat 
funktionärschema med bättre överblick och som varje medlem själv kan välja när det finns möjlighet att hjälpa till. 

HFK har under 2019 stått värd för följande tävlingar: 

- Observationstävling: nationell/regional dressyr för ponny med eliten (2 dgr).
- Youngsters of Halmstad: 2* lokal/regional/ hoppning för unghästar 5-7 år (3 dgr).
- Halmstadpokalen:3* lokal/regional/nationell hoppning ponny med SM inverkanskval och Svealand

Cup (4 dgr).
- Halmstad Summer Dressage: 3* lokal/regional/nationell dressyrtävling för häst (3 dgr).
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- Laxahoppet: 2* lokal/regional hoppning häst (3 dgr).  
- Div Il Allsvenskan 2* lokal dressyr ponny (1 dag). Samarbete med Tönnersa RK och Simlångsdalens RF. 
- Septemberhoppet: Årets största tävlingsarrangemang, en 3* regional/nationell hopptävling för häst 

(3 dgr). 
  
Ett stort tack till våra härliga sponsorer som hjälpt till med priser och annat! Vi hade en huvudsponsor till varje 
klass och det har alltid varit segertäcke till vinnande ekipage. Vi vill även tacka våra fantastiska funktionärer som 
gör dessa tävlingar möjliga att genomföra. 
 
Därtill har flera mindre arrangemang och träningstillfällen erbjudits föreningens medlemmar, exempelvis: 
 

- Pay & Jump för både privatryttare och ridskoleryttare. 
- Det har även arrangerats Pay & Ride. 
- Öppen bana 

 
I början av oktober kom Lisen Bratt Fredricson till fullsatt läktare i glasridhuset på Halmstads Fältrittklubb. Hon 
bjöd på en väldigt trevlig clinic som var uppskattad och många fick lite att fundera på, precis som det ska vara, men 
framför allt, håll det enkelt och lätt.  
 
Niklas Arvidsson bjöd i november på clinic inför Real Gymnasiet som är tänkt börja här under hösten 2020. Han 
hade elever både från ridskolan och några ryttare med egen häst. Även här många kloka råd vid hoppning, det är 
inte höjden som är det viktiga, utan vägen. 
 
Niclas Haking har ojämna veckor hållit hoppträningar för både ponnyer och hästar under hela året. Alltid välfyllt i 
grupperna och även lite andra träningar aktiviteter ibland.  
 
Johanna Due-Boje har jämna veckor hållit i dressyrträningarna. Träningarna har varit mycket uppskattade och de 
har snabbt blivit fyllda. Johanna kommer att fortsätta med dressyrträningar under 2020. Vi ser ett ökat intresse i 
både hopp- och dressyrgrupperna för ryttare med egen häst, vilket är väldigt roligt.  
 
Under året har våra ryttare från HFK tävlat framgångsrikt i både hoppning och dressyr. Vi har haft många 
höjdpunkter för klubben under året, med Johanna Due-Bojes och Mazy Klovenhojs seger i Lövsta Future Challenge 
i Friends Arena. SM silver i laghoppning ponny av Betty Nilsson, Alice Rosenqvist, Felicia Damouni, Amanda Möller 
och Klara Bloemer på Strömsholm. Elina Petersson och Egano kvalade till Falsterbo Swedish 7-Star. Seger i både 
DIV lll och DIV ll i för ponnyer i dressyr. HFK hade elitlag för både häst och ponny i hoppning 2019, och kommer att 
ha så även 2020. Och sen är det många, många fler fina minnen och insatser, ingen nämnd, ingen glömd.  
  
Klubbmästare 2019 
 
I december hölls klubbmästerskap i hoppning och dressyr för ridskolan och ryttare med egen häst. Många hjälpte 
till och det blev ett härligt avslut på året. Våra vinnare blev: 
 
Dressyr ponny, egen häst:   Esmeralda Viktorsson – Polsbury Pericles 
Ridskolan, ponny:   Tilda Göransson – Minniard Sir Ganty 
Dressyr häst, egen häst:   Malin Karlberg – Winnie The Pooh 
Ridskolan, häst:    Helena Kvint – Eyecatcher 
Hoppning ponny, egen häst: Wilma Göransson – Gold Wing 
Ridskolan ponny:    Tess Stark – Forest Guy 
Hoppning häst, egen häst:  Frida Ljungstrand – Dragon Rose 
Ridskolan, häst:    Saga Bjelm - Lizette 
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Mest framgångsrika HFK-ryttare under 2019 (totalt antal poäng samlade i TDB under året): 
 
Hoppning ponny:  Betty Nilsson 
Dressyr ponny:   Esmaralda Viktorsson 
Hoppning häst:   Claes Brudefors 
Dressyr häst.   Johanna Due-Boje 
 
Traditionsenligt delas det ut presentkort på ryttarlicens för nästa år i HFK. 
 
Tack till alla som tävlat för HFK under 2019, det är ni som gör att HFK syns och utmärker sig på tävlingsbanorna! 
 
 

Anläggning 
 
Anläggningssektionen är ansvarig för ridanläggningen och alla dess faciliteter. Tillsammans med styrelse, personal 
och kommunens fastighetsförvaltning är vårt mål att kunna tillgodose föreningen med en ändamålsenlig 
ridanläggning.  
 
Vi har under året genomfört följande arbeten och investeringar på anläggningen: 
 

- WIFI accesspunkt för utebanorna. Underlättar för tävlingsverksamheten och ger åskådare och 
besökare tillgång till ett snabbt WIFI även utomhus. 

- Ombyggnad och justering av ”ebb och flod” reglering av vattennivån. 
- Igångsättning av föreningens högtalaranläggning. Denna täcker nu samtliga utebanor, stora och lilla 

ridhuset samt cafeterian.  Med denna investering behöver vi inte hyra in högtalaranläggning för varje 
tävling. 

- Renovering av uteboxar mot F14 området. Nya boxfronter och täta väggar mellan boxarna för att 
uppfylla nya krav mot smittspridning. 

- Tätning av mellanväggar i övriga uteboxar för att uppfylla nya krav mot smittspridning. 
- Investering i trådlösa mikrofoner och headset. Denna investering har möjliggjort Clinics med Niklas 

Arvidsson och Lisen Bratt Fredriksson. 
- Investering i el-material för att kunna erbjuda säkra el-platser under meetings. 

 
Sektionen har även utarbetat och genomfört nya flöden för hästar och besökare under tävlingar, allt i syfte att öka 
säkerheten för alla inblandade. Vi har fått mycket goda vitsord från överdomare men det finns mer att göra… 
 
När vi genomfört meetings och erbjudit el-platser har vi genomgående arbetat med att hålla en hög 
säkerhetsstandard med hög kvalité på el-utrustning, hög säkerhet (med inspiration från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) och utställda brandsläckare. 
 
En genomgång av föreningens datorer och IT-utrustning har påbörjats.  
 
Föreningens traktor byttes ut under sommaren mot en mer modern och mer driftsäker modell. 
 
Efter många års förberedelser startade ombyggnaden av café och samlingslokalerna. Sommaren 2020 skall 
föreningen ha ett helt nytt kök med tillhörande toaletter, orangeri och utbildningslokaler. 
 
Under året har samtal genomförts med Realgymnasiet och kommunen angående en ny gymnasieskola i Halmstad. 
Realgymnasiet vill starta en ny gymnasieutbildning i Halmstad med hästinriktning och den praktiska delen kan 
komma och läggas på vår anläggning. För föreningen innebär detta att hästar och lokaler kan utnyttjas även under 
dagtid på vardagar. Det är skrivande stund oklart om tillräcklig många ansökningar kommer in till Realgymnasiet 
för att utbildning skall starta. Om utbildningen startar kommer det att innebära ökade inkomster till föreningen 
men också krav på bra hästar och utbildningslokaler. Parterna har skrivit ett intentionsavtal mellan sig. 
 
Under hösten påbörjades implementering av Hippocrates Academy på ridskolan. Academy är ett affärssystem 
speciellt framtaget för ridskolor och dess föreningar. Systemet förenklar administrationen för föreningen och 
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säkerställer att vi fakturerar det vi skall samt får de bidrag som vi är berättigade till. För elever och personal 
innebär systemet att vi kan presentera en elevportal där man kan se fakturor, betalning och även grupper som 
man ingår i – allt via webben och ”appar” på telefonen. Föreningen kommer att minska administrationsarbetet och 
istället ägna arbetstiden åt viktigare saker såsom, elever, personal och hästar! 

Ekonomisk berättelse 

Halmstads Fältrittklubb har en god ekonomi och en stabil likviditet. Vi har nu kö till vår ridskola och vi arrangerar 
mycket attraktiva tävlingar i såväl hoppning som i dressyr. Vår tävlingsverksamhet med stora ideella insatser har 
såväl detta år som tidigare, balanserat upp verksamheten för ridskola anläggning som går med stort underskott.  

Året började med ekonomisk motgång pga. hög smittorisk av hästinfluensa som gav färre tävlanden än budgeterat 
i Youngsters. Denna start gav en oro inför resten av året och en försiktighet med investeringar. Motgång möttes 
dock av medgång och resten av årets tävlingar hade fler tävlanden än budgeterat. 

Ekonomisk prioritering har varit våra lektionshästar, vilket resulterat i en investering av fyra nya hästar. Alla hästar 
och ponnyer har under hösten fått tandvård, flera av dem har genomgått förebyggande behandlingar och 
noggranna sadelprovningar. Några trotjänare har sålts, pensionerats eller fått somna in, allt för att våra hästar ska 
trivas och må bra i vår verksamhet.  

Den goda ekonomin har gjort att vi kunnat se över våra avskrivningar på lektionshästar, med en ambition om att 
den ska vara enhetlig för samtliga hästar. Beslutet ger en mer korrekt avskrivningsplan och en förbättrad, 
långsiktig ekonomisk stabilitet. 

Övriga större investeringar som kan omnämnas har varit renovering av våra uteboxar med nya boxfronter och 
tätning av mellanväggar, inköp av harv och fodervagn. 

Under 2020 fortsätter vi prioritera våra ridskolehästars välmående och anläggningen kommer få ett stort lyft med 
vår nya cafeteria, till förmån för såväl ridskoleverksamhet som kommande tävlingsarrangemang. 

Våra två olika resultatenheter för vår ekonomiska redovisning är: 

- Verksamheten (ridskola och anläggning)
- Tävlingsverksamheten (inkl. cafeteria)

Ekonomisk redovisning (tkr) 

Resultat Budget Resultat 

2018 2019 2019 

Verksamheten (ridskola & anläggning) -500’ -410’ -472’

Tävlingsverksamheten (inkl. cafeteria) 
Ingen enhet 

500’ 409’ 479´
2’ 

Totala verksamheten +-0’ -1’ +9’

Förslag till disposition beträffande Halmstads Fältrittklubbs vinst    

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr) balanseras i ny räkning enligt följande: 

Balanserat resultat 1 288 526 kr 

Årets resultat 9 016 kr 

Summa 1 297 542 kr 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 

Resultaträkning 

2018-01-01 2019-01-01 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2019-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 3 999 253 3 997 931 

Övriga externa intäkter 999 266  1 205 321 

Summa rörelsens intäkter 4 998 519 5 203 272 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -2 108 595 -1 987 590

Övriga externa kostnader -526 091 -595 088

Personalkostnader -2 214 148 -2 312 896

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar -137 285 -206 576

Övriga rörelsekostnader -0 -75 000

RÖRELSERESULTAT 12 399 26 121 

Resultat från finansiella poster 

Intäkter från värdepapper 0 0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 122 -17 105

Nedskrivningar av värdepapper 0 0 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 277 9 016 

Bokslutsdispositioner 0 0 

RESULTAT FÖRE SKATT 277 9 016 

Skatt på årets resultat 0 0 

ÅRETS RESULTAT  277  9 016 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 1 583 597 1 583 597 

Avskrivningar -1 362 505 -1 388 973

Hästar 887 298 980 298

Avskrivningar -392 618 -435 099

Inventarier 470 665 549 540

Avskrivningar -399 591 -429 732

Summa anläggningstillgångar 786 846 859 631

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kundfordringar 67 609 139 837 

Övriga fordringar 4 698 1684 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 828 

72 307 142 349 

Kassa och bank 964 219 839 881 

Summa omsättningstillgångar 964 219 839 881 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 823 372 1 841 861 

Balansräkning 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 1 288 249 1 288 526 

Årets resultat  277 9 016 

Summa eget kapital  1 288 526  1 297 542 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond 2015  14 000  14 000 

 14 000  14 000 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 0 0 

0 0 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 182 445 273 440 

Skatteskulder 47 661 28 306 

Övriga skulder 3 487  1 200 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 253 241 373 

534 846  544 318 

Summa skulder 534 846  544 318 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 823 372  1 841 861 

linda.nevren
Överstruket
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Fastställande av årsavgift 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna lämnas oförändrade enligt följande: 

Avgifter: 

- 350 kr för junior
- 425 kr för senior
- 900 kr för familj (max 5 personer) samtliga skrivna på samma adress
- Stödmedlemskap 250 kr

Proposition 

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar, som 
förutom mer övergripande regleringar, också omfattar Halmstads Fältrittklubb som lokal förening. Som förening 
har vi genom vårt medlemskap förbundit oss att i vår verksamhet följa stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. 

Styrelsens förslag är att följa SvRf´s förslag om stadgeändring enligt bifogad bilaga. Föreslagna stadgar kommer 
skickas in till SvRf för granskning och godkännande, innan de kommer bli gällande stadgar. 

Inkomna motioner 

1. Tydlig fördelning i styrelsen vad gäller tävlingsverksamhet och ridskola, från Maria Ljungnér, se bilaga.

Styrelsens svar

Styrelsens förslag är att avslå motionen med följande motivering:

Valberedningen har ansvar för konstellation och kompetens till klubbens styrelse. En styrelsemedlem
behöver varken vara ridskoleelev eller privatryttare, utan vikten är rätt attityd och ett intresse av
styrelsearbete för klubbens bästa gällande såväl ridskolans verksamhet som tävlingsverksamhet.

Styrelsen ska arbeta utifrån föreningens stadgar – svara för dess verksamhet, verka för dess
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse. Vårt uppdrag är att säkerställa att
verksamhetsplaneringens inriktning följer beslutad målsättning, vision och strategi.

2. Ändra stadgarna för att skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet, från Göran Fagerström,
Jennie Fagerström och Lovisa Aldrin, se bilaga.

Styrelsens svar

Styrelsens förslag är att behandla motionen enl. följande förslag:

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp tillsammans med motionsskrivarna, för att se över nuvarande stadgar.
Detta skall ske i samarbete med SvRf. Förslaget i motionen kan då grundligen arbetas igenom, för att
sedan kunna presentera en ev. förändring som proposition enligt §9 i våra nuvarande stadgar enl. nedan.

§9: För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med
minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande
allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av
utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
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Styrelse HFK 2019 

 

 

 
 
 

 

 

Ola Hidgård      Linda Nevrén 
Ordförande     Vice Ordförande/Kassör 

 
 
 

 

 

Patrik Bloemer      Lena Weber 
Ledamot      Ledamot 

 
 
 

 

 

Cia Stenberg      Marie Bengtsson 
Ledamot      Ledamot 



Bilaga 1  
Proposition / Ändrade stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets förslag. 

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar, 
som förutom mer övergripande regleringar, också omfattar Halmstads Fältrittklubb som lokal förening. 
Som förening har vi genom vårt medlemskap förbundit oss att i vår verksamhet följa stadgar, 
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

Styrelsens förslag är att följa SvRf´s förslag om stadgeändring enligt nedan. Föreslagna stadgar kommer 
skickas in till SvRf för granskning och godkännande, innan de kommer bli gällande stadgar. 

Stadgeändringar i föreningsstadgar 2020 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Halmstad.

§ 3 Medlemskap
andra stycket
Person som gjort sig känd som olämplig eller
som motarbetat föreningens ändamål och
intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap.
Beslut om att avslå medlemskap fattas av
styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt
anges hur den medlemssökande ska gå tillväga
för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre
dagar från dagen för beslutet sändas till den som
fått avslag på medlemsansökan

§ 5 Utträde och uteslutning
Andra stycket
Styrelsen kan besluta om att utesluta medlem
som uppenbarligen motarbetar föreningens,
distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller
handlar på sådant sätt att ridsportens anseende
skadas. Samma gäller medlem som motarbetat
föreningens verksamhet eller uppenbarligen

§ 2 Säte mm, tredje stycket
Föreningen har sitt säte i Halmstad kommun.

Föreningens organisationsnummer är 849200-
6401 

§ 3 Medlemskap mm
andra stycket
Ansökan om medlemskap får avslås endast om
det kan antas att sökanden kommer att 
motarbeta föreningens ändamål, idrottens och 
ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada 
föreningens intressen. Beslut om att avslå 
medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant 
beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att 
inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att 
medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen 
redovisas samt anges hur den medlemssökande 
ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut 
ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
sändas till den som fått avslag på 
medlemsansökan 

Behandling av personuppgifter 
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att 
föreningen får behandla personuppgifter i syfte 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet 
med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

§ 5 Utträde och uteslutning
andra stycket
Medlem får uteslutas om medlemmen har
försummat att betala av föreningen beslutade 
avgifter till föreningen, motarbetat dess 
verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens 
värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller 
annars skadat föreningen intressen. 



skadat föreningens intressen.  
Tredje stycket  
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet 
bland de vid styrelsesammanträdet närvarande 
ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas 
utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig 
inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I 
beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning 
redovisas samt anges vad medlemmen skall 
iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 
den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden 
utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit 
slutligen avgjort.  
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningen 
styrelsen och får av den berörde överklagas, 
inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar 15 
kap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är 
röstberättigad medlem i föreningen. 
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas 
till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till 
revisor i föreningen. 
 
 
 
 
 
 
§ 18 Styrelsens åligganden 
Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och 
dessa stadgar – svara för föreningens 
verksamhet och tillvarata medlemmarnas 
intressen. 
 
Det åligger styrelsen särskilt att: 

• Verka för föreningens ändamål 
• Verkställa beslut fattade av allmänna 

möten 
• Planera, leda och fördela arbetet inom 

föreningen 
• Handha och ansvara för föreningens 

 
Föreningen kan påkalla återkallelse av 
ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista 
stycket. 
 
Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om 
uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan 
tidsbegränsning får som mest omfatta sex 
månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl 
för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen en varning. 
 
Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och 
får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 
kap RFs stadgar.  
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas 
utan att medlemmen inom av viss av styrelsen 
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra 
sig över de omständigheter som föranlett att 
medlemskapet ifrågasätts.  
 
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen 
redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta 
för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom 
tre dagar från dagen för beslutet skickas till 
medlemmen.  
 
Beslut om medlemskapets upphörande eller 
varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 
15 kap RFs stadgar.  
 
§ 12 Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är 
röstberättigad medlem i föreningen. 
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas 
till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till 
revisor i föreningen. 
 
Med arbetstagare jämställs den som har en stor 
del av sin utkomst grundat på en ekonomisk 
relation till föreningen. Detsamma ska gälla den 
som i övrigt kan anses vara jävig. 
 
§ 18 Styrelsens åligganden 
Styrelsen ska – inom ramen för RFs, SvRFs och 
dessa stadgar – svara för föreningens 
verksamhet och tillvarata medlemmarnas 
intressen. 
 

• Det åligger styrelsen att tillse att 
föreningen 

• följer gällande författningar och andra 
bindande regler 

• följer ridsportens värdegrund 
• i enlighet med lagen (2013:852) om 

registerkontroll av personer som ska 



medel 
• Tillse att fullständiga räkenskaper föres 

samt att upprätta verksamhets- och 
förvaltningsberättelser och senast tre 
veckor före årsmöte underställa dessa 
revisorernas granskning 

• Bestämma dag och plats för allmänna 
möten förbereda de ärenden som skall 
behandlas vid allmänna möten 

• Företräda föreningen inför myndigheter 
och organisationer m fl om inte särskilda 
ombud är utsedda för detta 

• Övervaka stadgarnas efterlevnad  
 
 

arbeta med barn begär att den som 
anställs eller erhåller uppdrag inom 
föreningen, om arbetet eller uppgifterna 
som personen erbjuds eller tilldelas 
innebär direkt och regelbunden kontakt 
med barn, visar upp ett utdrag enligt 
lagen (1998:620) om belastningsregister 

• uppfyller SvRFs krav på god hästhållning 
och säkerhet för människor och hästar 

 
Vidare åligger det styrelsen särskilt att: 

• Verka för föreningens ändamål 
• Verkställa beslut fattade av allmänna 

möten 
• Planera, leda och fördela arbetet inom 

föreningen 
• Handha och ansvara för föreningens 

medel 
• Tillse att fullständiga räkenskaper föres 

samt att upprätta verksamhets- och 
förvaltningsberättelser och senast tre 
veckor före årsmöte underställa dessa 
revisorernas granskning 

• Bestämma dag och plats för allmänna 
möten förbereda de ärenden som skall 
behandlas vid allmänna möten 

• Företräda föreningen inför myndigheter 
och organisationer m fl om inte särskilda 
ombud är utsedda för detta 

• Övervaka stadgarnas efterlevnad  
 
 

 
 



MOTION till årsmötet för Halmstad Fältrittklubb, 2020-02-09 

 

Tydlig fördelning i styrelsen vad gäller tävlingsverksamhet och 

ridskola 
 

HFK har en bred verksamhet bestående av tävlingsverksamhet och ridskola. Båda 

delarna behövs och är beroende av varandra för att helheten ska fungera 

tillfredsställande. Ett styrelsearbete där väl underbyggda beslut fattas kräver 

kunskap om både tävlingsverksamhet och ridskola, som är komplexa och 

sinsemellan väldigt olika verksamheter. Väl underbyggda beslut behöver även vara 

balanserade, i den meningen att den ena verksamheten inte bör missgynnas av 

satsningar på den andra. Fördelningen av platserna i styrelsen bör därför spegla 

medlemssammansättningen. Ett exempel: om antalet medlemmar i 

ridskoleverksamheten är 50 % av det totala medlemsantalet så bör följaktligen 50 % 

av styrelsen representera ridskolan. 

 

Jag föreslår därför årsmötet att:  

• Fatta beslut om att i stadgarna (§ 17) lägga till att fördelningen av platser i 

styrelsen ska vara proportionerlig utifrån föreningens medlems-

sammansättning, vad gäller tävlingsverksamhet respektive ridskola. 

• Fatta beslut om att en proportionell fördelning ska gälla redan under 2020. 

 

Halmstad 2020-01-17 

 

Maria Ljungnér 



Motion till årsmötet för Halmstads Fältrittklubb den 9 februari 2020 
 

Ändra stadgarna för att skapa förutsättningar för inkludering och 

delaktighet 

Föreningens stadgar i sin nuvarande form behöver ses över. Det handlar om att ge bättre 

förutsättningar för barn och ungdomar att delta i föreningens arbete och därmed öka demokratin. I 

stadgarna finns även exempel på otydligheter vad gäller inbetalning av medlemsavgift och rösträtt. 

Därutöver behöver stadgarna ses över vad gäller röstningsförfarande vid allmänna möten så att röstning 

via ombud blir möjligt. 

Rösträtt för vårdnadshavare till medlem under 15 år 

Förslag: 
Många av ridskolans elever, tillika medlemmar i föreningen, är under 15 år eftersom det finns en 

omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det finns även ryttare med egen häst som är under 15 år. 

Medlem som inte fyllt 15 år äger idag ingen rösträtt på allmänt möte eller extra allmänt möte. Detta 

innebär att barn och ungdomar under 15 år stängs ute från beslut som påverkar klubbens verksamhet 

och deras vardag. I de flesta andra sammanhang i samhället företräder vårdnadshavare sitt barn. Vad 

gäller ridskoleanmälan, avtal vad gäller terminsavgifter m.m. är vårdnadshavare ansvarig. Vi anser att 

Halmstads Fältrittklubb behöver inkludera sina medlemmar som är under 15 år genom att ge deras 

vårdnadshavare rösträtt på allmänt möte och extra allmänt möte. 

Syfte: 
Medlem som inte fyllt 15 år är betalande medlem som precis som alla andra borde få möjlighet att 

påverka föreningens verksamhet. Att samtliga medlemmar har rösträtt ger en mer demokratisk 

förening. Detta är även i linje med barnkonventionen som den 1 januari 2020 blev svensk lag. 

Barnkonventionen slår bl.a. fast att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla 

barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Inbetalning av medlemsavgift/rösträtt på årsmöte 

Förslag: 
Enligt stadgarna ska medlemmar betala medlemsavgiften senast en månad före årsmötet för att ha 

rösträtt. Ridskoleelever ska betala avgiften när faktura skickas ut, enligt föreningens hemsida. Om 

förfallodagen för utskickad faktura är närmare årsmöte än en månad och betalning sker på förfallodagen 

går medlemmen, om man tolkar stadgarna ordagrant, miste om sin rösträtt. Vi föreslår därför att 

stadgarna förtydligas så att det bättre framgår vad som gäller för inbetalning av medlemsavgift för att 

ha rösträtt på årsmöte för befintliga och nya medlemmar. Vi anser att det är självklart att de som varit 

medlemmar under året som föregår årsmötet ska ha rösträtt eftersom årsmötet bl.a. behandlar 

föregående års verksamhetsbokslut. Vi föreslår också att det ska fastställas en sista dag för inbetalning 

av medlemsavgift för att ha rösträtt vid årsmötet, för att minimera risken för att någon blir medlem 

endast för att påverka föreningens omröstningar. 

Syfte: 
Föreningens stadgar vad gäller rösträtt är otydliga och riskerar att stänga ute medlemmar från 

inflytande i föreningen. Dessutom medför nuvarande bestämmelser att administrationen för att 

fastställa röstlängden är onödigt arbetskrävande. 



Motion till årsmötet för Halmstads Fältrittklubb den 9 februari 2020 
 

Röstning via ombud 

Förslag: 
Röstning genom ombud (fullmakt) får enligt nuvarande stadgar inte förekomma. Vi anser att Halmstads 

Fältrittklubb ska öka möjligheten för de som är medlemmar och aktivt vill delta i verksamheten att 

kunna delta i omröstningar vid möten där man är förhindrad att delta genom att göra det möjligt att 

rösta via ombud, som själv är medlem i föreningen, om det finns en giltig fullmakt. 

Syfte: 
Röstning via ombud skulle gynna föreningsdemokratin och möjligheten att vara delaktig i utvecklingen 

av Halmstads Fältrittklubb. Att låta någon annan företräda en via fullmakt är tillämpligt vid i stort sätt 

alla situationer i privat- och arbetsliv och skulle fungera även i föreningen. 

Sammanfattning 
Vi föreslår därför årsmötet besluta att ändra § 10 i stadgarna så: 

• att vårdnadshavare till medlem under 15 år får rösträtt på allmänt möte och extra allmänt möte, 

• att medlemmar under föregående verksamhetsår ska ha rösträtt på efterkommande årsmöte 

och att nya medlemmar ska ges rösträtt på årsmöte om medlemskapet är betalt senast den 

31 oktober året innan årsmötet samt 

• att röstning via ombud, vilken är medlem i föreningen, ska vara möjligt på allmänt möte och 

extra allmänt möte. 

 

 

Halmstad den 19 januari 2020 

 

Göran Fagerström Jennie Fagerström Lovisa Aldrin 

Göran Fagerström Jennie Fagerström Lovisa Aldrin 
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