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Övergripande:
Info: Vi kommer att dra igång arbetet med kommunen angående upprustning av anläggningen nu
efter juluppehållet. Det verkar hittills relativt positivt och det kan finnas en mer positiv budget för
detta än vad som var sagt från början.
Ekonomi
Kassaflödet för december är positivt där inbetalningarna är ca: 90,000 kr större än
utbetalningarna
För hela året 2014 jämfört med 2013 så är inbetalningarna ngt lägre samt utbetalningarna ngt
högre vilket innebär att vi knaprat på våra likvida medel totalt under året..
Prognos är att ytterligare medel kommer in för ridlektionerna avseende ridperiod 3.
Trenden på årsbas är dock negativ vilket innebär att kostnaderna/utbetalningarna måste reduceras
ytterligare samt vi måste se vad som kan göras för att öka intäkterna.
I budgetarbete för 2015 tittar vi över våra intäkter (avgifter) och kostnader (framförallt
personalkostnader som är den största enskilda kostnaden).

Ridskola:
Hästläge:
Vi har i dag 8 egna storhästar samt 2 inlånade varav 8 går för fullt, 1 inlånad (Fia) går 8
lektioner/vecka. Ferdinand på gång in i verksamheten igen. Vi har totalt 10 hästar och upp till 9
elever i vissa grupper vilket gör oss ganska sårbara om någon häst blir sjuk.
Ponny har vi 7 st egna, 2 inlånade samt en som vi hyr men skall lämnas tillbaka då den inte är
tillräckligt trygg.
Beläggning:
Oförändrat mot föregående månad.
Övrigt:
Lussehoppet med lite andra aktiviteter runt lussetåg är genomfört och var mycket lyckat
Julkadriljen ersattes med kort varsel med gymkhana som också var lyckat.
Anläggning:
Underlaget i bägge manegerna är nu utbytt med bra resultat, dock fortfarande lite löst i lilla
manegen.
Mer salt inköpt för att bl.a. läggas in i lilla manegen då det fortfarande är löst och jobbigt för
ponnyerna att gå.
Investering i ny traktor är gjord vilket påverkar både arbetsbelastning och miljön positivt.
Skötselschema för traktorn skall tas fram, samt ett ”bokningssystem” för att ha koll på att dom
som kör är behöriga.
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JO-El har bytt ut och lagat trasiga armaturer i manegerna.
Byte av vattenkoppar är genomfört.
Flis för sandning av gårdsplanen är leverat, detta ingår i skötselavtalet.
Tävlingssektionen:
Info: Inget ytterligare att rapportera.
Ungdomssektionen:
Info: Inget ytterligare att rapportera

