
1 

 

 

 

 

 

 

  ”Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola!” 
 
 
 
 
 
 

  

Verksamhetsplan 

2019-20 



2 

 

INTRODUKTION

Välkomna till Tyresö Ryttarförenings  
verksamhetsplan för 2019-20 
 

 
Tänk vad tiden går fort när man har så kul och 
bra som vi har det på Tyresö Ryttarförening! Nu 
har vi ett nytt år att se fram emot och vi ska 
jobba vidare med våra målsättningar och ut-
veckla vår verksamhet så att vi når vår vision – 
”Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa rid-
skola”. 
 
Det är ”VI”, alla medlemmar tillsammans, som 
äger den här fina verksamheten – Tyresö Ryttar-
förening. För att driva den krävs kunnig personal 
och en kompetent, väl sammansatt styrelse och 
sist men inte minst engagerade medlemmar och 
föräldrar. 
 
Styrelsens och verksamhetens uppdrag är att 
arbeta med de målsättningar som presenteras 
längre fram i denna verksamhetsplan, som fast-
ställs på årsmötet. Målsättningarna är fram-

tagna utifrån vår vision och vår värdegrund. De 
ska vara en guide och kompass i den dagliga 
verksamheten och även visa sig i våra handling-
ar och beslut. De ska helt enkelt vara en vägg att 
luta sig mot när det blåser! 
 
Vår vision är bilden av vårt önskade framtida 
läge, som ska fungera som en ledstjärna mot 
vilken vi strävar. Styrelsen och personalen arbe-
tar ständigt med att se över hur organisationen 
kan göras ännu bättre, och så även under kom-
mande verksamhetsår. 
 
Vi ser fram emot ett fantastiskt år tillsammans 
med er medlemmar! 
 
Vi ses i stallet! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tyresö Ryttarförenings styrelse 
Tyresö Ryttarförenings verksamhetschef 

 

” 

Verksamhetsplanen för 2019-20 har arbetats fram 
av Tyresö Ryttarförenings styrelse tillsammans 
med ridskolans personal. 
 
Omslagsfoto: Ivan Daza 
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NULÄGE & OMVÄRLD

Bakgrund 

I sitt arbete med att ta fram en strategi för 
svensk idrott till år 2025 har Riksidrottsförbun-
det och SISU Idrottsutbildarna tagit fram en om-
världsspaning.1 I planeringen av verksamhetså-
ret 2019-20 har Tyresö Ryttarförening valt att 
använda sig av denna spaning för att förstå vilka 
trender och samhällsförändringar som kan 
komma att påverka vår verksamhet idag och 
under de kommande åren. 
 
Tyresö Ryttarförening är idag en av Tyresös 
största idrottsföreningar, med fortsatt höga 
ambitioner inför framtiden. Vi ska vara ett at-
traktivt alternativ bland dem som kan tänka sig 
att utöva sporten, men även bland potentiella 
anställda. I det arbetet ingår en analys av nuläge 
och omvärld och lyhördhet för vad dagens 
marknad efterfrågar – såväl juniorer som senio-
rer, samt arbetstagare (främst ridlärare). 

Trender som påverkar ridsporten 

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
lyfter fram följande sex huvudtrender i sin om-
världsspaning: 

 Hållbar hälsa – från prestation till uppbyg-
gande 

 Alla ska med – en heterogen värld med fo-
kus på det som är gemensamt 

 Den enda vägen – jämställdhet är vägen 
framåt 

 På mitt sätt – när, hur och var jag vill 

 På riktigt – strävan efter positiv friktion i en 
friktionsfri värld 

 Digital verklighet – det digitala och analoga 
är ett och skapar en ny verklighet 
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https://www.strategi2025.se/globalassets/riksidrottsforb
undet-2025/dokument/bilaga_-
strategi2025omvarldsspaning-utskriftsversion.pdf 

Vad innebär ”hållbar hälsa” för ridsporten? 

Ett ökat fokus på balans, uppbyggnad, rekreat-
ion och mental styrka innebär en fördel för 
ridsporten, som kan svara upp mot dessa behov 
på ett sätt som få andra idrotter kan. Förutom 
samvaron med hästar, ofta i en naturnära miljö, 
erbjuder ridsporten en livslång idrott för alla, 
oavsett ambition, ålder eller andra förutsätt-
ningar. 
 
Ridskolor bör säkerställa en förståelse för och 
kompetens kring ett hållbart hälsoperspektiv, 
både vad gäller kommunikation och satsningar 
på utbud och tjänster som tillmötesgår det 
ökade intresset för den mentala hälsan samt 
samspelet mellan fysiska och mentala prestat-
ioner. Exempel på aktiviteter som svarar upp 
mot trenden är när ridskolor använder sig av 
mental coachning och målplaner som ett kom-
plement till uppsutten träning, samt avsutten 
träning i form av exempelvis yoga för ryttare. 

Vad innebär ”alla ska med” för ridsporten? 

Ridsporten är en idrott som sedan länge har 
legat i framkant vad gäller att förena många 
olika människor i ett och samma sammanhang – 
oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsvari-
ation. Utmaningen ligger i att balansera mellan 
att inkludera och lyfta upp allas olika behov, 
men samtidigt behålla de gemensamma intres-
sena i fokus, inklusive hästarnas behov. 
 
Ridsporten har också en utmaning att möta i det 
faktum att sporten är relativt kostsam att utöva, 
jämfört med exempelvis fotbollen, vilket kan 
vara socioekonomiskt exkluderande. Detta är 
något som även idrotter såsom hockey och kon-
ståkning utmanas av. 
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Vad innebär ”den enda vägen” för 
ridsporten? 

I likhet med föregående trend är även denna 
pågående samhällsförändring något som 
ridsporten är relativt väl rustad att agera på. 
Inom vår idrott tränar och tävlar män och kvin-
nor tillsammans och på samma villkor, vilket ger 
en bra grund att stå på. Med det sagt är även 
ridsporten en del av samhället och dess struk-
turer, vilket troligtvis är en bidragande faktor till 
att andelen kvinnor är dominerande bland gräs-
rötter och i breddverksamheter, men inte i 
samma utsträckning i elitsammanhang. 
 
Ur ett ridskoleperspektiv finns ett arbete att 
göra vad gäller att kommunicera utåt att vi er-
bjuder verksamheter där alla kan känna sig 
hemma oavsett könstillhörighet. Stämpeln ”tjej-
sport” är något som många ridskoleelever inte 
alls känner igen sig i, utan är en etikett som 
kanske framför allt ges av utomstående med 
mycket liten faktiskt erfarenhet av ridskolor. 
 
Ridskolorna erbjuder inte dam-ridning och herr-
ridning, till skillnad från hur många andra idrot-
ter väljer att dela upp det. Hästen är en utmärkt 
representant för detta förhållningssätt, ef-
tersom att den inte gör skillnad mellan olika 
ryttare baserat på kön. Ridskolor bör aktivt se 
till att kommunicera denna relativa styrka, t.ex. 
genom att göra mer medvetna bildval där även 
elever av det manliga könet faktiskt represente-
ras. Ridskolor tjänar också på att fundera ige-
nom hur de bemöter människor av olika kön, 
t.ex. kanske ”ponny-pappornas” ideella ar-
betsinsatser uppmärksammas positivt i större 
utsträckning än ”ponny-mammornas”, bara för 
att de traditionellt sett är mer ovanliga besökare 
i stallet?  

Vad innebär ”på mitt sätt” för ridsporten? 

För ridsporten, som på många sätt bygger på 
struktur och noggrann planering, av säkerhets-
skäl och för djurens välfärd, innebär ökade krav 
på flexibilitet en stor utmaning. Hur kan behovet 
av flexibilitet och individens intressen kombine-
ras med de förutsättningar som ridskolorna står 
inför? En viktig möjlighet är att underlätta för 
mer spontan utövning av ridsporten, dvs. hitta 
sätt att kunna erbjuda även drop-in-ridning. 

Ridskolor bör också erbjuda digitala kanaler eller 
plattformar där eleverna enkelt kan köpa/sälja 
och byta förköpta ridlektioner, samt utrustning. 
 
Vad gäller det ideella engagemanget, som 
många ridskolor är beroende av, i dess tradit-
ionella form med förutbestämda och helt ge-
mensamma arbetsdagar, påverkas det troligtvis 
negativt av denna trend. Ridskolorna bör fun-
dera över om mer flexibla och individuella for-
mer av ideellt engagemang kan erbjudas, som 
fortfarande kommer verksamheten till gagn på 
önskvärt sätt. 

Vad tycker våra ridande medlemmar? 

Under 2018 genomfördes en medlemsenkät 
bland våra medlemmar, dvs. lektionsryttare på 
Tyresö Ryttarförening samt målsmän till lekt-
ionsryttare. Resultaten har legat till grund för 
arbetet med planeringen av kommande verk-
samhetsår. Trendspaningen ovan är ett kom-
plement till den återkoppling från medlemmar-
na som styrelsen och ridskolan tagit del av via 
2018 års medlemsenkät. 

Planering av verksamhetsåret 2019-20 

Tyresö Ryttarförening har i arbetet med verk-
samhetsplaneringen använt omvärldsanalysen, 
Svenska Ridsportförbundets strategidokument 
”Ridskola 2025”2, hästnäringens gemensamma 
strategi ”Nationell strategi för hästföreta-
gande”3 samt återkopplingen från medlemmar-
na och gjort en analys utifrån modellen ”SWOT”. 
Förkortningen står för Strengths (Styrkor), 
Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjlig-
heter) och Threats (Hot). 
 
Styrkor och Svagheter är interna faktorer, så-
dant som vi på Tyresö Ryttarförening själva rå-
der över och kan utveckla. Möjligheter och Hot 
är externa faktorer som vi på Tyresö Ryttarför-
ening inte kan påverka, men som vi likväl måste 
förhålla oss till. Vår SWOT-analys för kommande 
verksamhetsår finner du nedan.

                                                 
2
 

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_68924/cf_559
/SvRF_ridskola2025_webb.PDF 
3
 

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_72437/cf_559
/nationell-hastforetagarstrategi-2018_-1-.PDF 
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SWOT-analys för Tyresö Ryttarförening (TRF) 

STYRKOR SVAGHETER 

 Kommunens enda ridskola, dessutom föreningsdri-

ven. 

 Ridskolans läge, centralt med närhet till kommuni-

kationer men invid grönområden och hagmark. 

 Gammal ridskola med lokal historia och förankring. 

 Hög kvalitet på ledarna/tränarna. 

 Omtyckta ridlärare med lång erfarenhet. 

 Erbjuder gemenskap och meningsfulla aktiviteter för 

barn och ungdomar i Tyresö. 

 Öppet sju dagar i veckan, större delen av dagen. 

 På TRF tränar man hela sin kropp, utvecklar sin em-

patiska förmåga samt lär sig ansvar, självständighet 

och ledarskap. 

 Erbjuder ridning på alla nivåer, från hästvettskurs till 

lagträningar och tävlingar. 

 TRF välkomnar alla: barn/unga, ryttare på alla nivåer 

och ryttare med eller utan funktionsvariationer. På 

TRF toppas inte grupperna. 

 En bra organisationsmodell inom styrelsen och rid-

skolan. 

 God ekonomi. 

 Ridskolan är kvalitetsmärkt av SvRF. 

 Begränsade möjligheter att rida ut, ordentliga rid-

vägar saknas. 

 Enbart ett ridhus ger obekväma ridtider (för tidiga 

lektioner, för sena lektioner) och gör verksamheten 

mindre flexibel. 

 Enbart ett ridhus innebär begränsade möjligheter 

att erbjuda privatlektioner och kurser utöver bredd-

inriktningen, t.ex. bjuda in externa tränare inom nå-

gon viss gren eller ”hästkultur”. 

 Anläggningen motsvarar inte behoven, t.ex. saknas 

kafeteria och ordentliga omklädningsrum med möj-

lighet till dusch. 

 Stallet är omodernt, t.ex. finns inte boxar till alla 

hästar. 

 Ej helt tillgängliga utrymmen, framför allt inte för 

personer med funktionsvariationer. 

 Erbjuder inte stor tävlingsverksamhet. 

 Svårigheter att rekrytera tillräckligt med ideella 

krafter till vissa arrangemang och styrelseuppdrag. 

 Fritidsledare i stallet saknas. 

MÖJLIGHETER HOT 

 Ridsporten ingår i friskvårdsbidraget – kan göra att 

fler har möjlighet att söka sig till ridningen. 

 Ridsporten har fått ett relativt stort utrymme i me-

dia, t.ex. genom Jerringpriset samt sportsliga fram-

gångar, vilket kan påverka ridskolornas attraktions-

kraft samt belysa att de är viktiga idrottsanläggning-

ar för kommunen att satsa på. 

 Lika förutsättningar – män och kvinnor tränar och 

tävlar tillsammans och på samma villkor. 

 Upprustad, modern anläggning med utrymmen som 

är bättre anpassade efter hästarnas, medlemmarnas 

och personalens behov. 

 Ny anläggning med ytterligare ett ridhus som inne-

bär bl.a. säkrare lektioner, mer attraktiva lektionsti-

der samt fler möjligheter att anordna tävlingar och 

hålla lektioner för privata ekipage. 

 Yrkesutbildad personal, en av få sporter där det är 

så. 

 Brygga mellan stad och landsbygd. 

 Människor mår bra av att vistas med hästar. 

 Kostnaden för att driva ridskoleverksamhet i Stock-

holms län är hög och därmed också priset per lekt-

ion. 

 Ridsporten tappar i attraktivitet p.g.a. att den är re-

surskrävande (pengar, tid). 

 Ökade foderkostnader med anledning av den torra 

sommaren 2018. 

 Höjd hyresavgift från kommunen. 

 Hästar som blir sjuka kan kräva stora resurser trots 

vår goda möjlighet till isolering. 

 Ridskolor i regionen som erbjuder verksamhet till 

mer tävlingsinriktade ungdomar – vi kan riskera att 

tappa vår bas bland ungdomarna. 

 Ridskolor i regionen som erbjuder specialinriktning-

ar, t.ex. s.k. ”lyxridskola” med mindre grupper 

och/eller högre utbildade hästar. 

 Svårighet att hålla kvar elever som skaffar egen häst 

(för träningar osv.). 

 Varannan förälder saknar koppling till ridsporten. 

 Allmänheten har minskad kunskap om djurhållning 

och dålig kännedom om ridsportens mervärden.  
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TYRESÖ RYTTARFÖRENINGS VERKSAMHETSGRUND

Vår vision 

Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola! 

Vår värdegrund 

Kvalitet – Vi har välutbildade och välhållna häs-
tar, kompetent personal och en högklassig 
undervisning i trygg och säker miljö. 
 
Allas rätt att vara med – Alla som vill ska kunna 
vara med utifrån sina fysiska och psykiska förut-
sättningar, oavsett nationalitet, etniskt ur-

sprung, religion, ålder, kön, könsuttryck eller 
sexuell läggning. 
 
Glädje och gemenskap – Vi har en bra samman-
hållning som präglas av trygghet, glädje, kam-
ratskap och delaktighet. 
 
Demokrati och delaktighet – Vi erbjuder möj-
lighet att påverka och bjuder in till att med-
verka. Vi är lyhörda för medlemmarnas behov. 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Våra huvudmål är uppsatta för att reflektera 
Tyresö Ryttarförenings värdegrund: kvalitet, 
allas rätt att vara med, glädje och gemenskap 
samt demokrati och delaktighet. Varje uppnådd  

målsättning är ett viktigt steg på vägen mot vår 
vision – ”Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa 
ridskola”! 

 

 Framgångsfaktorer Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 

God ekonomi God lönsamhet  0 % av omsättningen (2019)  2 % av omsättningen (2020->) 

God betalningsförmåga  Soliditet 30 % (2019)  Soliditet 30 % (2020-21) 

Verksamheten 
håller hög 
kvalitet  

Välutbildad personal  50 % av lektionerna hålls av ridlärare som 
är ”Ridlärare Level I” (2019) 

 100 % av våra ridlärare har en personlig 
utvecklingsplan (2019) 

 50 % av lektionerna hålls av ridlärare som är 
”Ridlärare Level II” (2020) 

Välutbildade hästar  Inköp av hästar med potential att uppnå de 
långsiktiga målen (2019) 

 Riktad vidareutbildning av befintliga hästar 
med potential att nå de långsiktiga målen 
(2019) 

 Avels- och unghästprojektet genomförs 
enligt plan (2019) 

 Tillhandahålla hästar utbildade för perso-
ner med funktionsvariationer (2019) 

 25 % av våra hästar är tävlade L:A dressyr 
(2024) 

 2 av våra hästar är tävlade medelsvår dres-
syr (2024) 

 25 % av våra hästar är tävlade 1 meter 
hoppning (2024) 

 2 av våra hästar är tävlade 1,20-hoppning 
(2024) 

 Fokus på hållbara och välutbildade ridsko-
lehästar genom avels- och unghästprojektet 
(2020 ->) 

God hästhållning  Projektplanen för upprustning av anlägg-
ningen fastställs avseende modernisering 
av stallet (2019) 

 100 % av våra hästar står uppstallade i box 
(2020-21)  

Personal som trivs  Omsättning av fast personal är 0 (2019) 

 God arbetsmiljö för att hålla arbetsrelate-
rad sjukfrånvaro låg (2019) 

 Utvecklingssamtal genomförs (2019) 

 Omsättning av fast personal är 0 (2020-21) 

 God arbetsmiljö för att hålla arbetsrelate-
rad sjukfrånvaro låg (2020-21) 

 Utvecklingssamtal genomförs (2020-21) 
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Nöjda med-
lemmar 

Dialog och lyhördhet  Resultaten från medlemsenkäten är ett 
centralt verktyg i verksamhetsplaneringen 
(2019) 

 Resultaten från medlemsenkäten är ett 
centralt verktyg i verksamhetsplaneringen 
(2020-21) 

Medlemscentrerade 
arbetssätt och verktyg 

 Det är enkelt och smidigt att vara medlem i 
TRF (information, bokningar mm.) (2019)   

 Det är enkelt och smidigt att vara medlem i 
TRF (information, bokningar mm.) (2020-
21) 

Vår verksamhet är 
omtyckt och uppskattad 

 100 % av våra medlemmar är ”ganska 
nöjda” eller ”mycket nöjda” med TRF 
(2019) (* år 2018 var 91,6 % ”ganska 
nöjda” eller ”mycket nöjda”) 

 100 % av våra medlemmar är ”ganska 
nöjda” eller ”mycket nöjda” med trivseln i 
stallet (2019) (* år 2018 var 80,8 % ”ganska 
nöjda” eller ”mycket nöjda” med trivseln i 
stallet) 

 70 % av våra medlemmar är ”mycket nöjda” 
med TRF (2020) 

 70 % av våra medlemmar är ”mycket nöjda” 
med trivseln i stallet (2020) 

Trygg, säker 
och trevlig 
miljö 

Alla känner sig väl-
komna 

 Ungdomssektionen erbjuder våra barn och 
ungdomar bra aktiviteter, gemenskap och 
kamratskap i stallet (2019) 

 Fortsatt utveckling av ridutbildning för 
personer med funktionsvariationer (2019) 

 Anläggningen är helt och hållet tillgänglig 
för personer med funktionsvariationer 
(2020-21) 

 Lektionsverksamhet i grupp för personer 
med funktionsvariationer (2020) 

 Fritidsledare i stallet (2020-21) 

Bra säkerhetsrutiner 
och utrustning 

 Antal allvarliga tillbud är 0 (2019) 

 Nya medlemmar och föräldrar deltar i 
undervisning om hästhållning och säkerhet 
(2019) 

 Antal allvarliga tillbud är 0 (2020) 

 Alla medlemmar och föräldrar deltar i 
undervisning om hästhållning och säkerhet 
(2020) 

Gott samarbete med 
kommunen kring an-
läggning och hyresavtal 

 Projektplanen för upprustning av anlägg-
ning fastställs (2019) 

 Modern anläggning för ridsport som tar 
tillvara hästarnas, medlemmarnas och per-
sonalens behov (2020-21) 

Bredd – något 
för alla 

Våra medlemmar er-
bjuds utveckling på sin 
egen nivå 

 Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet 
per termin, utöver ordinarie lektionsrid-
ning, som passar deras egna förutsättning-
ar (2019) 

 Riktade aktiviteter för att behålla ungdo-
mar/unga ryttare i föreningen (2019) 

 Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet 
per termin, utöver ordinarie lektionsrid-
ning, som passar deras egna förutsättningar 
(2020-21) 

 Riktade aktiviteter för att behålla ungdo-
mar/unga ryttare i föreningen (2020-21) 

Våra medlemmar er-
bjuds möjligheten att 
tävla 

 Tävlingssektionen består av både häst- och 
ponnyryttare samt aktivt engagerade för-
äldrar till ridande barn och ungdomar 
(2019) 

 Dedikerad personal med särskilt ansvar för 
tävlingar (2019) 

 Anordna tävlingar med maximalt antal 
deltagare (2019) 

 Vara en tävlande klubb som har ett fortsatt 
bra rykte inom ridsporten i Stockholms län 
(2019) 

 Anordna årligen återkommande tävlingar i 
hoppning, dressyr och paradressyr för häst 
och ponny (2020-21) 

 Vara ledande inom anordnande av para-
dressyrtävlingar i Stockholms län (2020-21) 

 Vara en tävlande klubb som har ett bra 
rykte inom hästsport-Sverige (2020-21) 

 Vi är en attraktiv klubb 
för medlemmar med 
egen häst 

 Ta fram en medlemsenkät med frågor 
riktade till medlemmar med egen häst 
(2019) 

 Ökat samarbete och förbättrad kommuni-
kation mellan TRF och medlemmar med 
egen häst (2019) 

 Skicka ut en medlemsenkät med frågor 
riktade till medlemmar med egen häst 
(2020-21) 

 Erbjuda fler träningar och fler tider för 
anläggningsryttare när det finns ytterligare 
ett ridhus (2020-2021) 
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ORGANISATION & RESURSER

För att driva vår verksamhet på ett bra och ef-
fektivt sätt behöver vi: 

1 Kompetent personal som vidareutvecklar 
ridskoleverksamheten i enlighet med gällande 
verksamhetsplan och nya rön. Alla aktiviteter 
som berör ridskolan ska i första hand drivas 
av ridskolans personal. 
 

2 En kompetent styrelse som utvecklar före-
ningen långsiktigt. Styrelsen ska driva före-
ningen som en ideell idrottsförening men 
också efter företagsekonomiska principer och 
ta ansvar för policyfrågor. Styrelsen bör inne-
hålla kompetens på följande områden: 
– strategi och ledning 
– ekonomi 
– allmän administration och dokumentation 
– intern och extern kommunikation 
– PR och marknad 
– IT 
– personalfrågor och arbetsgivaransvar. 
 
 

 

3 En ungdomssektion som entusiasmerar barn 
och ungdomar i verksamheten. Den ska verka 
för att alla känner sig välkomna samt skapa 
samhörighet och glädje i gemensamma aktivi-
teter. Fokus är att anordna aktiviteter som 
spökafton och maskeradskötartävlingar samt 
genomföra hästskötarutbildningar etc. 

4 En tävlingssektion som med stort engage-
mang arrangerar externa tävlingar med hög 
kvalitet på lokal nivå. 

5 Många engagerade medlemmar och föräld-
rar som bidrar med olika efterfrågade kompe-
tenser. Fokus för ideellt arbete föreslås vara 
att delta i föreningens styrelse eller någon av 
sektionerna eller kommittéerna, genomföra 
föreningsadministration till ideella aktiviteter 
samt vara funktionärer och deltagare på städ-
dagar, familjedagar och tävlingar. 

.
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EKONOMI

I nedan budget för 2019 har vi inte budgeterat 
för ytterligare ett år med foderkris och ökade 
kostnader för foder. Om vi får ännu en torr 
sommar som medför foderkris i Sverige måste vi 
för hösten 2019 reservera oss för en extra höj-
ning av avgifterna för ridlektioner samt söka 
bidrag. 
 
I föregående verksamhetsplan skrev vi att före-
ningen under 2018 skulle behöva göra flera in-
vesteringar p.g.a. upprustningen av anläggning-
en. Då upprustningsprojektet inte påbörjades 
under 2018 har dessa investeringar skjutits fram 
till slutet av 2019 och ingår i nedan investe-

ringsbudget. 

 

Investeringarna kommer att innebära ökade 
avskrivningskostnader, vilket medför att vi för 
2019 inte kommer att nå det långsiktiga mål om 
ett resultat på 2 % av omsättningen som fast-
ställdes i verksamhetplanen för 2018-19. Det 
kortsiktiga målet för 2019 är därför ett resultat 
på 0 % av omsättningen. Arbete pågår för att 
kartlägga möjliga nya intäktsströmmar för att 
täcka de kostnader som under nästa verksam-
hetsår kommer att uppstå p.g.a. upprustningen 
av anläggningen. 

Investeringar 2019-20 

Nedan redovisas de investeringsbehov som 
finns och kan genomföras i mån av kapital under 
året. 

Objekt Kostnad 

Hästar till ridskolan  300 000 

Utrustning till hästarna 100 000 

Ångtvättsmaskin 15 000 

Upprustningsprojektet 861 000 

Summa 1 276 000 

 

Resultatbudget 2019 

Budgetpost Belopp 

Nettoomsättning 8 400 000 

Övriga rörelseintäkter 700 000 

Totala rörelseintäkter 9 100 000 

Råvaror och förnödenheter 
m.m. 

– 2 500 000 

Bruttovinst 6 600 000 

Övriga externa kostnader  – 1 100 000 

Personalkostnader – 4 900 000 

Avskrivningar – 600 000 

Rörelseresultat 0 

 


